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U.S. Bombardavo Japonijos Bazes
Kur žuvo orlaivis

U. S. bombanešiai 
pašovė devynis 
priešo orlaivius

DAUG KAS TURI 
GAILĖTIS

Kas iš lietuvių dėl papras 
to nerangumo, ar kitų ko
kių nesvarbią priežasčių 
neatsilankė dienraščio “Drau 
go” koncerte Sokol auditori 
joje praeitą sekmadienį, tas 
tikrai tūri to gailėtis. Kaipo 
paprastai, “Draugo” rengia
mi koncertai visuomet pasi
žymi savo žavingumu ir me 
ningumu. Bet praeito sek
madienio koncertas visus ki
tus buvusius praaugo. Taip 
sako visi tie, kuriems teko 
būti gražaus vakaro žiūro
vais ir klausytojais.

Programos visos dalys 
šauniai atliktos. Dainininkes 
ir chorus ir jų vadą publika 
lydėjo griausmingais aplo
dismentais, kurių dalyviai 
tikrai užsitarnavo. Šokėjų 
grupė įspūdingai šoko mūsų 
liaudies šokius. Jai nesigailė 
ta ovacijų.

Bet koncerto vainikas bu
vo vadinamasis “Stygų en- 
samblis” Tas koncerte buvo 
nepaprasta naujanybė. Kiek 
tai reikia pasiaukojimą, kan 
trybės ir ištvermės tokį en- 
samblį išmokyti. Smuiką bu 
vo ir bus visų muzikalinių 
instrumentų karalienė.

NACIAMS VISKAS 
NIEKAI

Muensterio, Vokietijoje, 
katalikų vyskupas Klemen
sas Augustas von Galen ir 
toliau drąsiai ir atvirai per 
pamokslus denuncijuoja na
cių vyriausybės ir gestapo 
(politinės policijos) meto
dus. Anot NCWC, vyskupas 
pareiškia, kad naciai nesis
kaito nė su vienu Dievo de
šimties įsakymu. Ypač penk j 
tąjį įsakymą barbariškai 
peržengia, žudydami “nepro 
duktyvius” žmones — sene
lius, nepagydomomis ligonis 
sergančius, paliegusius ir ki 
tus. Ir karo invalidams yra 
pavojus.

Pirmieji trys Dievo įsaky 
mai jau senai nacių ignoruo 
jami. Su sekmadieniais ir ki 
tomis bažnytinėmis šventė
mis nesiskaitoma. Dievo var 
das ne vien pajuokiamas, 
bet ir piktžodžiaujamas. Vie
toje Dievo žmonėms siūlo
ma garbinti įvairių rūšių 
dievaičius, kaip tai gamtą, 
valstybę, valdininkus, germa 
nų rasę ir kitus daiktus.

NEBUS PAŠAUKTOS
Kilo gandų, kad Anglijos 

vyriausybė konskripcijos ke 
liu mobilizuodama moteris 
karinei tarnybai, pašauks ir 
katalikų vienuoles seserys. 
Tuo reikalu atsiklausta vy
riausybės.

Darbo ministras Bevin par 
lamente pareiškė, kad tie 
gandai neteisingi. Vienuolės 
seserys nebus šaukiamos. 
Jos turi kitus kilniuosius už 
siėmimus ir priedermes tau
toje.

UŽDARĖ MOKYKLAS
Amerikoj per radiją girdė 

tas iš Vokietijos nacių auto
ritetų pranešimas, kad Aus
trijoje uždarytos visos kata 
Ūkiškos mokyklos. Pažymė
ta, kad girdi, tas padaryta

Washingtonas, sausio 19 
d. — Per paskutiniąsias 24 
valandas japonų patroliai 
veikė prieš amerikiečių ir fi 
lipinu pajėgas, bet šie jų 
veiksmai nedavė jokių rezul 
tatų.

Gen. Mac Arthur praneša, 
jog iš filipinų japonų oku
puotose vietose okupantai 
atėmę bet kokius susisieki
mo būdus. Ūkininkai išmesti 
iš jų ūkių ir okupantai atė
mę visą šių metų derlių.

Vėlesnieji pranešimai iš 
Washingtono skelbia, jog 
Jungtinių Valstybių penki 
bombanešiai pravedė atakas 
olandų Rytų Indijų Celebes 
salos uoste Mendano, kur ko 
vų metų sunaikinta devyni 
japonų orlaiviai.

Iš atakų negrįžo du Ame
rikos bombanešiai ir vienas 
sužalota, kurio įgulos ketu
ri nariai sunkiai sužeisti.

Taip pat pranešama apie 
pirmąsias Amerikos lakūnų 
atakas Malajų fronte, kur 
Sungei Patami aerdrome su 
kelta gaisrai.

5,000 nacių markių 
už parašutininką

Bernas. — Vokietijos rei
cho komisaras “Ostlande” 
išleido atsišaukimą į gyven
tojus, pranešdamas, kad tie 
žmonės, kurie bet kuo padės 
sovietų parašiutininkams, 
bus baudžiami mirties baus
me. Tokia pat bausme bus 
baudžiami asmenys, gadiną 
telefonus, telegrafus ir ki
tus susisiekimo įrengimus. 
Tiems, kurie padės pagauti 
parašiutininkus, žadama 5,- 
000 vokiečių markiu premi
jos.

(Iš pranešimo atrodo, jog 
lietuviai pradėjo aiškią kovą 
prieš naująjį okupantą, sa- 
batožuodant susisiekimą ir 
kitus įrengimus).

Registruos diržus 
ir seng geležį

Lisabonas. — Vokietijos 
reicho komisaro įsakymu 
“Ostlande” turi būti užregis 
truoti pramonėje naudojami 
odiniai diržai, o taip pat se
na geležis ir laužas.

Panaikino Lietuvos
Raudonąjį Kryžių

Bernas. Gaunama žinių, 
kad Lietuvos Raudonasis 
Kryžius gruodžio pradžioje 
buvo uždarytas ir perorgani 
zuotas į Savitarpinės Pagal
bos Draugiją.

Reicho “gerovei”. Girdi, Rei 
cho interesai yra svarbesni 
už religinius dalykus. 0 na
ciai vis dar atsikerta, kad 
jie nevaržo religijos.

RaČiuky matomi kylantieji iš sudužusio ir degančio lėktuvo dūmai kalno Table pa 
šonėje, netoli Las Vegas, Nev., kur kur filmų artistė Carole Lombard, jos motina ir 
kiti 20 asmenų žuvo baisioje nelaimėje.

Kovos vyksta

Maskva, sausio 19 d. — 
Sovietų kariuomenės laikraš 
tis Raudonoji žvaigždė rašo,

Naciai skelbia
atsiėmę Feodosiją

Berlynas, sausio 19 d. — 
Oficialus Vokietijos radio pa 
skelbė, jog nacių karo vado
vybė praneša, kad vokiečių ir 
rumunų kariuomenė atsiėmu 
si Feodosiją, pietrytiniam 
Krymo pusiasalio pajūryj.

Karo vadovybė taip pat 
parneša, jog rusų pajėgos 
pradėjusios smarkias ata
kas visam Donetso fronte. 
Pranešimas pareiškia, jog 
kovos vyksta, bet nieko pla 
čiau apie tai nepasako.

Pasak komunikato, prie 
Feodosijos vokiečiai suėmę 
virš 4,600 rusų karių ir di
delį kiekį karo reikmenų.

"Maistas", "Pieno
centras" nacių 
kontrolėj

Lisabonas. — Vokietijos 
reicho komisaro įsakymu, 
kiaušinius ir paukščius Lie
tuvoje gali supirkinėti tik
tai “Maisto” akcinė ir “Pie
nocentro” kooperatinė ben
drovė. Tas lietuvių įstaigas 
vokiečiai yra pasiėmę savo 
kontrolėm

•
Washingtonas, sausio 19 

d. — Patrick J. Huriey, bu
vęs karo sekretorius Hoove- 
rio administracijos metu, pa 
keltas į brigados generolus.

Rio De Janeiro, sausio 19 
d. — Šiandie į Argentiną ir 
Chile daroma didelis diplo
matinis spaudimas, kad 
įtrauktų jas į Amerikų bloką 
kovai prieš ašį.

iske, 
skelbia rusai

jog Rusijos kariai'kovoja su 
“geriausiais Vokietijos ka
riais” degančiam Možaiske.

Raudonoji žvaigždė taip 
pat pažymi, jog norėdami 
sulaikyti rusų atakas vokie
čiai skubiai pasiuntę iš Pran 
cūzijos kariuomenės į Smo
lenską, 170 mylių į vakarus 
nuo Možaisko ir orlaiviais 
atgabenę juos į frontą.

Vėlesnieji rusų praneši
mai pareiškia, jog šiuo metu 
rusai net aplenkę Možaiską 
ir esą jau į vakarus nuo 
miesto.

Pakeitimai italų 
karo vadovybėj

Roma, sausio 19 d. — 
Šiandie pranešta, jog Itali
jos karo vadovybėję įvykę 
naujų pakeitimų, kai kariuo 
menės štabo viršininko gen. 
Mario Roatta vieton paskir
ta gen. Victor Ambrosio, ku 
ris iki šiol buvo antrosios 
armijos vadu.

Gen. Mario Roatta paskir 
tas kariuomenės štabo vir
šininku, kai pernai maršalas 
Rodolfo Graziani rezignavo. 
Ambrosio buvo Graziani ad
jutantas.

XTariame Lietuvišką Ačiū!

Šia proga nuoširdžią, lietuvišką padėką 
tariame Genovaitei Giedraitienei, Genovaitei 
Klevickaitei, Prof. Antanui Pociui, Sasnausko 
Chorui, Antifonaliui Chorui, Stygų Ansam
bliui, Ateitininkų Draugovei, garsintojams, 
tikietų platintojams — agentams ir neagen- 
tams — vaišintojams, darbininkams, gėlinin
kams — p-nams Loveck ir visiems kitiems 
“Draugo” prieteliams už prisidėjimą prie 
sėkmingo parengimo šio metinio koncerto.

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA.

Britai priversti
pasitraukti
Malajuose

Singapūras, sausio 19 d. — 
Kova už Singapūrą pasiekė 
dar pavojingesnės padėties, 
kai, anglų pranešimu, britų 
kariuomenė buvusi priversta 
pasitraukti arčiau tvirtovės.
Pranešimai neskelbia, kaip 

toli anglai pasitraukė, bet 
atrodo, jog japonai yra apie 
90 mylių nuo Singapūro.

Tuo tarpu Japonijos propa 
gandos biuras paskelbė, kad 
japonų kariuomenė šiuo me 
tu esanti tik per 25 mylias 
nuo Singapūro.

Anglai atakavo 
Sicilijos miestus

• t J * •

Roma, sausio 19 d. — Ita 
lijos karo vadovybė praneša, 
jog Anglijos lakūnai prave
dė atakas Augustoje ir Syra 
cuse, Sicilijoje ir tuo pačiu 
kartu pažymi, jog ašies br- 
laiviai nuolatinai bombar
duoja anglų salą Maltą.

Londone, ką tik grįžęs iŠ 
Maltos anglų karininkas pa 
reiškė, jog ašies bombanešių 
atakos sustiprėjusios, bet sa 
los gynėjai esą pasimokinę 
iš įvykių Kretoje.

PRIEŠO SUBMARINAI NUSKANDINO 
TRECIA AMERIKOS LAIVA
Su laivu prie N. Carolina žuvo dvidešimt 
du jūrininkai. Submarinas neįspėjo

Norfolkas, sausio 19 d. — 
Laivyno penktojo štabas 
šiandie paskelbė, jog Stan
dard Oil kompanijos tanke- 
ris Allan Jackson nuskandin 
tas prie North Carolina pajū 
rio. Submarinas laivą apšau

Japonai užėmė 
Burmos uostą

Melbourne, sausio 19 d. — 
Maj. gen. Henry Gordon Be- 
nnett pranešė Australijos ka 
ro ministeriui Forde, jog Au 
stralijos kariuomenė pavada 
vusi Malajuose Indijos ka
rius Muar upės fronte ir su 
laikė dvi japonų atakas.

Rangoonas, sausio 19 d. — 
Komunikatas šiandie paskel 
bė, jog anglai pasitraukė iš 
Tavoy, pietinės Burmos uos
to.

Pranešimas pažymi, jog 
anglai pasitraukę akyvaiz- 
doj daug stipresnių japonų 
pajėgų ir tuo pačiu laiku 
Burmos gynėjai atsirado 
daug patogesnės pozicijose.

Komunikatas taip pat pa 
žymi, jog esą manoma, kad 
japonai atgabenę į Tavoy sa 
vo orlaivius. Anglų orlai
viai, pasak komunikato, ke
lias atakas, metu sunaikinta 
priešo orlaivių.

Dar 28 su viršum 
bilijonų - F. D. R.

Washingtonas, sausio 19 
d. — Šiandie Prezidentas 
Rooseveltas pareikalavo, kad 
kongresas dar $28,500,767,- 
495 karo ir laivyno departa
mentų išlaidoms, ši suma 
bus sunaudota 1942 — 1943 
metais.

Iš šios sumos $7,000,000 
skiriama keliams ir federa- 
liam investigacijos biurui 
$5,950,000.

Prieškarinė rekvizi
cija pravesta 
Lietuvoje

Lisabonas. — ‘ ‘Deutsche” 
Zeitung im Ostland” rašo, 
kad Alytaus apskrityje bu
vęs renkamas maistas su
žeistiems vokiečių kariams 
ir ligoniams. Buvę surinkta; 
916 žąsų, 1,440 vištų, 45 ka 
lakutai, 340 ančių ir 24 kg. 
mėsos. Šie paukščiai apskri
tyje surinktų gyvulių buvo 
pasiųsta į Karaliaučių 441 
raguotis, 517 avių ir 59 kiau 
lės. Rinkimas, žinoma, yra 

' lygus rekvizicijai.

dė torpedomis neįspėjęs ir 
su laivu žuvo dvidešimt ke
turi jūrininkai.

Trylika įgulos narių išsi
gelbėjo, kurių šeši sunkiai 
sužeisti. Iki šiol surasta ke
turių įgulos narių.

Trečias laivas
Į šešias dienas Atlanto pa 

jūryje priešo submarinai nūs 
kandino tris Jungtinių Vals
tybių laivus.

Laivyno štabas praneša, 
jog į laivą pataikė dvi torpe 
dos. Viena pataikė tiesiog į 
vidurį, o kita į galą.

Žuvusiųjų vardai dar ne
paskelbti, bet pranešta, jog 
sunkiausiai sužeistas laivo 
kapitonas; kuris ir penki jo 
jūrininkai yra šiuo metu 
Norfolko ligoninėje.

Neįspėjo
Vienas išsigelbėjusių jūri

ninkų pareiškė, jog subpaari 
nas torpedas į laivą paleido 
be jokio įspėjimo.

Jam pavykę susirasti gel
bėjimosi laivelį, į kurį vėliau 
įkelta penki sužeistieji jūri 
ninkai.

Kitas jūrininkas pareiškė, 
jog sprogimas išmetęs jį į 
jūrą, kur jis pataikė į plūdų 
riuojančias duris už kurių 
rankenų jo diržas laimingai 
užsikabinęs ir kiti jūrininkai 
taip ir rado be sąmonės.

Suimtas Burmos
premjeras U Saw

Londonas, sausio 19 d. — 
Britai suėmė Burmos prem
jerą U Saw, kuris kaltina
mas dirbęs japonų naudai.

Oficialus anglų pareiški
mas skelbia, jog Burmos 
premjeras, kuris pernai lan
kės Londone ir Washingto- 
ne, palaikė su japonais san
tykių nuo pat karo pradžios 
Ramiajam vandenyne.

t ■ (
Britai suėmė 14,000
ašies kareivių

Kairo, sausio 19 d. — Po 
paskutiniųjų kovų prie Hal- 
fayos, Libijos-Egipto pasie
nyje anglai suėmę virš 14,- 
000 ašies kariuomenės.

Suimtųjų tarpe yra du 
Italijos generolai, kurių iki 
šiol anglai suėmė 79. Suim
tųjų belaisvių tarpe vienas 
trečdalis yra vokiečiai.

Vichy, sausio 19 d. — Oku 
puotojoje Prancūzijoje nutei 
sta ilgam laikui kalėti pen- 
kioliką komunistų, kurių du 
nuteisti sukiesiems darbams 
visam amžiui.

•
Ba ta vi ja, sausio 19 d. — 

Karo vadovybė paskelbė, jog 
japonų bombanešiai pravedė 
atakas Borneo aliejaus uoste 
Balik Papan ir Sabang salo
je-



Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Per šešis metus atmokėjo didelę parap. skola

Dayton, O. — Sausio 1 d. 
suėjo šeši metai, kai kun. 
L. Prospaiius klebonauja 
Šv. Kryžiaus lietuvių para
pijoje. Jis atvykęs į žią 
parapiją rado didelę skolą. 
Dabar skola atmokėta. Ži
noma, ne vienam klebonui 
už tai garbė priklauso, taip
gi sykiu ir parapijonams už 
duoanumą, už tokios didelės 
sumos pinigų sumokėjimą.

Pirko Defense Bond.
Pirmutinė ir seniausia lie 

tuvių šv. Petro pašelpinė 
draugija iš savo iždo pirko 
U. S. Defense Bond. už 
$1000. Draugija atliko pat
riotišką pareigą.

Lietuvis policininkas 
Prieš Kalėdas pradėjo ei

ti policininko pareigas S. 
Kavy (Kavaliauskas). Rei
kia pažymėti, kad tai pir-/

mas lietuvis policininkas 
gavęs tarnybą šiame mies
te.

Seserys apverkia savo 
brolius.

Laikraščiuose rašyta, kad 
Raseinių kalėjime bolševi
kai budeliai yra nužudę ke 
lėtą lietuvių. Nužudytų 
tarpe randasi ir Bronius 
Gaidžiunas, brolis Izabelės 
Latovienės.

Kitas nukentėjęs yra Ka-\ 
zys Ambr ozai tis, tuvęs krik 
ščionių demokratų vadas. 
Išvežtas į Sibirą. Jis yra 
brolis Petronėlės Valiušie- 
nės. '

Štai, dėlko lietuvis ir lie
tuvė negali ir negalės už
miršti Stalino atsiųstų raz- 
baininkų į Lietuvos žemelę 
ir jų pogromą prieš mūsų 
brolius ir seseris.

Rap.

U. S. ARMIJOS TROPIKINfi UNIFORMA

(••Draugas” Acme telepnotol 

Brig. gen. C. L. Corbin, kvatermasterio korpuso, ap- 
žvalgo naują uniformą, skirtą U. S. armijos dalims, tar
naujančioms tropikiniam klimate. Tai lengvoji uniforma.

LIETUVIAI SUKAKTUVININKAI 1942 m.
Rašo K. V. Baltramaitie

* (Tęsinys)
Janonis, Julius (Valdylos 

Ainis), m. 1917, V. 17 (g. 
1896, III, 23); poetas

Janulevičius, Vytautas, 
m.1937, I, 3 (g. 1008); mo
kytojas ; įvairių žurnalų, 
bendr.

Jasėnas, Kazimieras, 
Mons., g. 1867, IX, 18; me
no ir kultūros istorikas; 
parašė daug meno studijų 
lietuvių, latvių, vokiečių ir 
rusų kalbomis; taipgi yra 
parašęs kelius veikalus te
atrui. į

Juodakis, Petras, prof., g. 
1872, VIII, 2; chemikas; 
ekonomistas; Liet. Univ. dė
stė organinę chemiją ir pre
kių mokslą. , 1 Į /

Jurgellūnas, Antanas, 
prof., g. 1872, VII, 2; medi
kas; Liet. Univ. higienos ir 
bakteriologijos katedros 
prof. . J

KaČanausIms, Al., g. 1882, 
V, 19; muzikas; chorų diri

gentas; kompozitorius; Kau 
no Bazilikos vargoninin
kas.

Kairiūkštis, Juozapas, m. 
1937, VI, 14 (g. 1855, Vi,
14); mokytojas; Vilniaus 
lietuvių mokytojų seminari
jos dir.; F. Kuršaičio padė
jėjas; parašė pedagoginių 
straipsnių lietuvių, lenkų ir 
rusų kalbomis.

Kašarauskis, Ambrozie- 
jus, kun., m. 1882, XIII, 26 
(g. 1821); mokslininkas;
gamtininkas; ištremtas Si
biran; parašė kelius stam
bius gamtos mokslo veika
lus ir eilę straipsnių.

Katiliūtė, Marcele, m. 
1937, IV, 5 (1912, IX, 27); 
gabi menininkė; knygų iliu- 
stratorė.

Kolupaila, Steponas, prof., 
g. 1892, IX, 14; hidrologi
jos ekspertas; V.D. U. sta
tybos fak. dekanas; daug 
rašęs apie Lietuvos vandens 
kelius ir kt.

n

Kraujalis, Petras, kun. 
prof., g. 1882, VII, 8 (m. 
1933, VIII, 15); uolus lie
tuvių teisių gynėjas Okp. 
Lietuvoje; ‘ ‘Ryto” dr. pirm.; 
Vilniaus kunigų seminarijos 
prof., “Aušros” (Vilniuje) 
įsteigėjas ir red.

Kudirka, Feliksas, kun., 
m., 1932, III, 24 (g. 1870,
VII, 27); Tėvų Marijonų 
provincijolas JAV.; dalyva 
vo periodinėje spaudoje; 
“Tikybos ir Doros” red.

Kuraitis, Veceslovas, gyd,. 
m. 1937, XI, 6 (g. 1908);
“Moksleivio” ir “Pasaulė
žiūros ir Gyvenimo” red.

Kuras, Jonas, kun., m 
1937, III, 13 (g. 1864, IX 
23); ilgai klebonavo Scran- 
tono vyskupijoj; rašytojas.

Kuzma, Vladas, gyd., g. 
1892, X, 15; chirurgijos dė
stytojas; daug rašęs sveika
tos reikalais.

Lašas, Vladas, prof., g. 
1892, I, 3; medikas; V. D 
Univ. medicinos fak. deka
nas; medicinos veikalų au
torius.

Lazdynų Pelėda (Pšibi- 
liauskienėlvanauskytė, So
li ja) g. 1867, IX, 16 (m. 1926 
III, 14); rašytoja; apysaki
ninke; ji kartu su savo se-

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS I8TIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų {rengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki S vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadieni© 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.) 
Telephone: — EUCLID 906.

— REZIDENCIJA —.
1441 So. 50th Avė., Cicero, m. 

Tel.: Cicero 7681

narys; poemų, dramų ir li
teratūros vadovėlių auto 
rius.

Matulaitis, Andrius, m.
1932, UI, 1 (g. 1856, xn,
1); verslininkas; taup.uuų 
valstybės kasų valdytojas; 
Ark. J. Matulevičiaus brolis; 
dalyvavo prekybos organi
zacijose.

Matulevičius, Jurgis, Ar
kivyskupas, m. 1927, I. 27 
(g. 1871, IV, 13); Marijonų 
Vienuolyno atnaujintojas ir 
kongregacijos generolas; 
profesorius; Vilniaus vys
kupas; Vatikano vizitato
rius Lietuvai.

Matulionis, Povilas, prof., 
m. 1932, UI, 15 (g. 1860,
VIII, 5); miškininkystė!) nk- 
pertas; Dotnuvos Ž. 0. 
Akad. rektorius bei prof.; 
aktyviai dirbo lietuvių tar
pe Vilniuje rusų laikais; Ž. 
0. viceministeris; daug 
rašęs savo specialybės rei
kalais.

Mičiulis, Pijus, g. 1882
(m. 1923, IX, 2); rašyto
jas; poetas; kelių dramų 
autorius.

sere vartojo Laz. Pelėdos 
slapyvardę.

Lazdynų Pelėda (Lastau
skienė - Ivanauskytė, Mari
ja, g. 1872; žiur. viršminėtą 
paminėjimą

Lekšas, Kristupas, g. 
1872, VIII, 97<|g. 1941, m, 
30); aktyvus kovotojas dėl 
liet. teisių Maž. Lietuvoje; 
Klaipėdos Kr. Seimelio na
rys ; poetas.

Lukošius, Juozas, g. 1893, 
I, 22, m. 1917, V, 3; uolus 
katalikų org-cijų darbinin
kas; įvairių žurnalų bendr

Mačys, Vladas, prof., g. 
1867, IX, 5 (m. 1936, II,
11); teisininkas; V. D. 
Univ. civilinės teisių ir ci
vilinio proceso katedros ve
dėjas; daug rašė teisiniais 
reikalais žurnaluose ir at
skirai.

Maironis, Mačiulis, Jonas, 
prelatas, m. 1982, VI, 28 
(g. 1863, X, 21); Lietuvos 
atgimimo dainius; Kauno 
seminarijos prof. ir rekto
rius ; Mogiliavo vyskupijos 
garbės kanauninkas; IJet. 
Katalikų Sąjungos garbės

d

Miliauskas - Miglovara, 
Juozas, m. 1937, I, 20 (g. 
1845, III, 24); poetas; 1863 
m. sukilimo dalyvis; “Auš
ros” bendr. ir uolus platin
tojas.

MarutaviČius, Stanislo
vas, m. 1932, XII, 31; tauto
sakos rinkėjas; Vilniaus 
dalyvis; Tautos Tarybos na 
rys; Nepriklausomybės ak
to signatorius.

Nezabitauskas, Liudvikas, 
m. 1937, VIII, 28 (g. 1903) ; 
teisininkas; periodinės spau

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsakomingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUSITE:
YARDS 3088

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

na viena poru akla viaua «y- 
reninui. Saugokit Jaa letvtfaml 
Mikna niauti jaa rnade 
metodą, kurią rertfln

vtoa aklą kMMteą.
Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

opTOkurraiMAi
1801 So. Ashland Avenue 

Kaaaąaa K-tom 
GAN AL t—r •Ofciama 

OFISO valandos '*'
■ *:00 m. m. Iki 1.10 p. ua.

Trefi. Ir Sėt: »:•• a. m. Iki 
f:M a su

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARLAI
Res. 6958 So. Talman Avė.

Res. Tel. GROvehiU 0611 
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedčliomis susitarus.
2423 VVest Marąuette Rd.

M CAN.l 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. CaHfomia Avė.

TaL REPublic 7868

r

dos bendr.; Vokietijos įsta
tymų vertėjas.

(Bus daugiau)

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINI8 OFISAS:
8188 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
VKLANDO8: Nuo 1-moe Ud «-to» 

ve.1. vok.
TeL CALumet 0877

184 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 T«L Stoto 7672

UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI 
UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

and Loan Association of Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupyto jams 
Mokame

31/2 °/o Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

TURTAS VIRŠ ....................................... $1,100,000.00

2210 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887 

,............ — ■ ■ =

"lietuviai daktarai

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedčliomis pagal sutartį.

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930

Rasidencijofl tel.: BEVerly 8244 
Ofiso teL VIRginia 0036

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 

NedCliomls pagal sutartį.

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: kuo 14; auo 6:304:30 
756 VVest 35th Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.'
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; vakarais: 7-9; 

Pirmad. ligoniai nepriimami, 
šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;

šventadieniais 11-12.

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANal 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—0 

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Falrfield Avenue 

Res. toL: HEMIock 8180

T< YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenaija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL CANal 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 iki 9 
Nedėliimis pagal sutartį.

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sckmadicsiais taipgi pagal sutartį.

Res. telefonas SEEley 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakarą
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484

Tai. OANal 0257
Reu. toL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Bacidencija: 6600 Se. Arteaian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

S iki 0 vai, vakare.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonai PROspect 6737 
Kaną taiafonaa VIRginia 2421

Ofiso Tel...................VIRginia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Okicago, IIL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vol. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

Ree. teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergency — call MIDway 0001 
Ree. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 0 iki 8 v. vak.

2408 VVest 63rd Street



PRIEŠ METUS
Berlyne

Berlyne išbuvome visą 
sausio mėnesį, lyg ir nublan
ko tas įspūdis, kad esame 
užsienyje, nes teko patirti 
nenumatytų sunkumų. Svar
biausia, nebuvome visai nu
matę, kad teks taip ilgai 
gyventi šalyje, kur duoną, 
sviestą gali pirkti tik su

su žmona. Sunkus pabėgėlių 
gyvenimas.

Vieną dieną tėvelis parėjo 
su linksma žinia: Kariuome
nės štabas davė leidimą va
žiuoti per okupuotą Pran
cūziją. Dilgtelėjo širdin, at
sisveikinant su lietuviais pa 
bėgėliais: ar bus jiems liki
mas nuolankus? O gal tik 
pradžia vargų? •kortelėmis. Bet tai dar ne- .

būtų buvę tokia didelė bėda aJ?_ . . .... , .Niūri ir lietinga naktis(keleiviams duodama pakan
karnai maisto kortelių!), jei „ .
būtume tik turėję pinigų,' *ur dingo tas l.nksmasis
kurių deja, to laiko Lietu- Eut'3poa didmiestis, pilnas 

nerūpestingo juoko, pasi-

dengė Prancūzijos sostinę.

vos vyriausybė, neleido nė 
trupučio išsivežti.

Šaltas ir nejaukus man 
pasirodė Berlynas savo ap
tamsintomis gatvėmis. Ta
čiau, neilgai trukus, apsi
pratau.

Vieną dieną aplankėm tą 
didžiulį Berlyno zoologijos 
sodą. Labai įdomu, bet kar
tu ir gaila, žiūrint į tuos, 
laisvės netekusius, žvėris, 
paukščius. O pasaulio ga
lingieji kėsinasi ir ant žmo
gaus laisvės...

Iš įdomesniųjų vietų, gilų 
įspūdį paliko koplyčia, kur 
sudėti vainikai žuvusiems 
kariams. Nenoromis mintys 
apie karo siaubus ir nelai
mes skverbiasi galvon. Kiek 
daug jaunų gyvybių nustoja 
pasaulis! Kiek ašarų ir siel
varto suteikia seniems tė
veliams, seserims... Prie šios 
koplyčios, besikeičianti sar
gyba ypatingu būdu atiduo
da žuvusiesiems pagarbą 
žengdami, vadinamuoju “žą
sies žingsniu.”

Berlyne teko sutikti ir 
daugiau lietuvių — pabėgė
lių. Net po tuo pačiu stogu 
gyvenom su a. a. lak. Jonu 
Dženkaičiu, ir lak. Puodžių

SUDUŽUSIO LĖKTUVO 
VIRŠININKAS

linksminimų ir prabangos?!
Kur dingo linksmi ir drau
giški prancūzai? — Karas 
nustelbė juoką ir dainas; 
karas sugniuždė visa tai, 
kas gyvavo laisvėje. Ištuš
tėjo puošnios vitrinos, gat
vėse nebematyt juodų, ty
liai pravažiuojančių limuzi
nų.... Visa tai rodos tik, lyg 
gražus praeities sapnas...

Užėjau į cukrainę. Nuste
bau, kai užmokėjus, parda
vėjas padavė pailgą, nesu
vyniotą bulkos kepalėlį. Pa
klausiau, ar nesuvynios. Pri 
kaišiojančiai šyptelėjęs, par 
davėjas atsakė: “Nous n’a-
vons pas de papier!" Išėju- miršta8 Nebuv0 ten _ 
si j gatvę, pasi ru au kepa- neį a^kos tikrajam

MIRTIS JUOJ PERSKYRĖ

Filmų artistė Carole Lombard (dešinėje) ir jos motina Mrs. Elizabeth K. Peters.
Jos abi žuvo su kitais 20 asmenų lėktuvui smogus į kalną, netoli Las Vegas, Nev. Su 
jomis atvaizde yra ir Carole vyras Clark Gable.

SODOMA IR XX AMŽIUS
Visi žinom Sodomos ir f ties rūstybės taurė, ir nu 

Homoros vardus. Buvo tai tarė tuodu miestu ir apy«
gražūs ir turtingi miestai. 
Jie valdė dar platokas apy
linkes. Bet Dievo vardas 
tuose miestuose buvo už-

lųiką po ranka, kad nebūtų 
taip matyti, tačiau, greit 
atgavau drąsą, nes paste
bėjau. kad ne aš viena taip 
nešiau savo pirkinius.

Su maistu tikras vargas! 
Tai pirmas kartas, ką aš 
gyvenime jaučiau alkį, pil
na ta žodžio prasme.

Už poros dienų, apžiūrėję, 
tiek daug aprašytas, įžymes
nes Paryžiaus vietas, aplei
dom nesvetingą didmiestį.

Stotyje teko išsikalbėti su 
keliais vokiečių kariškiais. 
Jokiu būdu nenorėjo tikėti, 
kad mes pakeliui į J. A. V. 
(Mes buvome septyni šei
mos nariai, o jau ir tuo lai
ku laivakortės kainos buvo 
nežmoniškai pakilusios). Vie 
nas iš jų, kilęs nuo Lenki
jos pasienio, mokėjo lenkiš
kai, tai tėveliui pasisekė pa
aiškinti, kodėl mes, palikę 
viską, važiavome į mamos 
gimtinę.

Dievui. Žmonės skendėjo sta 
bų garbinime, ištvirkime, 
girtavime; visais galimais 
būdais tenkino savo kūno 
geidulius. Prisipildė Viešpa-

linkes sunaikinti. Savo nu
tarimą pasakė Abraomui, 
tartum norėdamas pagirti 
didelį Abraomo tikėjimą bei 
meilę ir skatindamas prie 
dar didesnės ištikimybės.

O ką padarė Abraomas? 
Ar pasakė: “Taip, Viešpa
tie, tu esi teisingas, ir tavo 
rūstybės verti tie miestai?” 
Ne. Jam buvo gaila tiekos

tūkstančių vyrų, moterų ir 
vaikų. Jis žinojo Viešpaties 
gailestingumą ir nedrąsiai 
paklausė:

— Jei mieste bus penkias
dešimt teisingųjų, ar žus 
kartu (Gen. 18, 24). O Vieš
pats jam atsakė:

— Jei rasiu Sodomoje 
penkiasdešimt teisingųjų, tai 
dėl jų viso miesto pasigai
lėsiu (Ten pat).

dar prabilsiu. O jei ten at
siras trisdešimt teisingųjų?

Dievas pažadėjo ir dėl 
trijų dešimčių pasigailėti. 
Abraomo susirūpinimas ima 
atslūgti; jo vietoje gimsta 
džiaugsmas. Pasitikėjimas 
nepaprastu Dievo gerumu 
davė Abraomui drąsos dar 
kartą kreiptis:

— Jei jau pradėjau, tai 
kalbėsiu savo Viešpačiui* O 
jei ten dvidešimt teatsiras? 
(Gen. 18, 31).

O begalinis gailestingu
me! Ir dėl dviejų dešimčių 
teisingųjų Dievas pasigailė 
ti daugelio tūkstančių nusi
dėjėlių. Abraomas nesitikė
jo tiek laimėsiąs. Jis beveik 
tikras, kad išmeldė Sodomai 
ir Homorai Viešpaties malo
nę. Bet kaip kūdikis, gavęs 
iš mylinčio ir turtingo tėvo 
daug dovanų, su visišku pa
sitikėjimu prašo dar vienos 
— taip ir Abraomas, mei
lės ir vilties perimtas, Die
vo gerumo iki gelmių sujau
dintas, neiškentė dar nepa
klausęs:

— Nepyk, mano Viešpa 
tie. O jei tik dešimtis teat
siras? — Ir pats išsigando 
tokio drąsaus prašymo. Bet 
Viešpaties gailestingumas 
didesnis už Abraomo drąsą.

— Ne, atsakė, nežudysiu 
ir dėl dešimties.

Abraomas net nutirpo iš 
džiaugsmo. Dabar tai tik
rai išgelbėjo šimtus tūks- 
tančiij! Tokiame skaičiuje 
tikrai bus ne dešimts, bet 
daug daugiau teisingųjų. Jis

VĖLIAUSIA ARTISTĖS NUOTRAUKA
....

Jau Abraomas jaučia gim- jautėsi laimingas ir Dievui 
stant viltį, bene galės nu- dėkingas. Daugiau
kreipti nuo miestų Dievo prašyti būtų reiškę tyčiotis 
rūstybės rykštę, bet dar ne- iš Dievo gailestingumo, 
tikras. Galvoja pats sau: Bet... bet mes žinome, kas
“Bet kas bus, jei kiek truks
iki penkių dešimčių?” Žino
damas, kad Dievas skaito 
žmogaus mintis, Abraomas 
negali Jo akivaizdoje nepa
sakyti to, ką mąsto. Tad 
vėl tarė:

Gėdina Up Nighb 
MakesManyFeelOld

Do you feel older than you are or suffer 
from Oettlng Op Nlghti, Backache. Nerroua* 
nesą. Leg Palna, DlulneM, Buollen Anklee. 
Rheumatlc Palu ~
^uent paesagee?

Burnine, ar.anty or fre- 
“ remember that your

Wayne C. Williams, sudu
žusio lėktuvo vairininkas. 
Jis taip pat žuvo, kaip ir ar
tistė Carole Lombardo ir ki
ti 20 asmenų.

BUYUNITED
STATE*
IAV1NGSVONDS

to)("u raugas    —

Lėktuvo nelaimėj žuvusi filmų artistė Carole Lom- 
bard au Alex Arch, kurs per pirmąjį pasaulinį karą iš 
U. S. kareivių pirmasis iššovė pirmąjį šūvį į priešą. 
Nuotrauka padaryta Indianapolis, Ind., kur artistė gel 

bėjo pardavinėti apsaugos bonus.

— O jei teisingųjų būtų 
penkiais mažiau negu pen
kiasdešimt, ar pražudysi vi
są miestą? (Gen. 18, 28).

— Nepražudysiu, jei ra
siu 45, — atsakė Viešpats.

Abraomui viltis didėja, 
bet susirūpinimas nemažė
ja. Jis nieko nelaukdamas 
dar drįsta klausti:

— O jei ten atsiras ke
turiasdešimt (teisingųjų), 
ką padarysi?

— Dėl keturių dešimčių 
nežudysiu, — išgirdo gailes
tingą atsakymą.

Jau du prašymai išklau
syti. Dievas išklauso teisių
jų prašymus; tad Abraomas 
nusižeminęs vėl prašo:

— Nepyk, Viešpatie, jei

__ _____ ur health and that
theee eymptome may be due to non-organlo 
•nd non-eyetemlc Kldney and Bladder trou- 
bles—ln euch easee OTffm (a phyelclan’a

crlptlon) uaually tlvesprompt and joy- 
ous rellef by helplnc the Kldneya flush out 
polsonoue ezcene aclde and eraetee. You have 
cverythlng to galn and nothlng to lose ln 
trying Cyetea. An lron-clad guarantce 
vrrapped around eacb package aaeurea a re- 
fund of your money on return of empty 
package unleee fully satlefled Don't take 
ehancee on any Kldney medicine that la 
not guaranteed. “ “

Cystex
flaih IKatii

Don't delay. Oet Čyetnc 
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druggist today. Only 
SS*. The guarantea 
proteeta you.
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By Bob Pati
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ŽUVUSI SEIMININKĖ

Žuvusioji Alice Getz, bu
vusi šeimininkė lėktuve, su 
kuriuo žuvo filmų artistė 
Carole Lombardo ir visi ki
ti keleiviai.

atsitiko. Dviejuose miestuo
se neatsirado nė penkių Die
vo akyse teisingų žmonių.

* * *
(Bus daugiau)
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MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

I

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particlcs 
caught by partial platės and den
tures frequently cause this condition 
vrtiich you yourself may not detect 
būt tvhich is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath svrecter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Be f ore Any Data U te

LISTERINE ANTISEPTIC
To Makt Your Breath SūJeeter

If this perlod ln a woman’« life 
makes you eranky, restless, 
nervous, Irritable, tired, blue at 
times, suffer weakness, dizzi- 
ness, hot flashes, distress of 
“irregularities”—

Start at once—try Lydia E. 
Pinkham’s Vegetahle Com
pound. It’s one medicine you 
can buy today made etpecially 
įor toomen—it helps relieve 
distress due to this functlonal 
disturbance. Lydia Pinkham’s 
Compound has helped hun- 
dreds of thousands of women

to go smiling thru trying “mid- 
dle age.”

Taken regularly—Lydia 
Pinkham’s Compound helps 
build up resistance to such an- 
noying symptoms that may be- 
tray your age faster than any- 
thing. Also very effective for 
younger women to relieve* 
monthly eramps. Follow label 
directions. WORTH TRY1NO1
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Karas ir pokarinės problemos
Pirmojo Pasaulio Karo metu Amerikos vyskupai, ma

tydami stipriai organizuotos veiklos reikalą, įsteigė va
dinamą katalikų nacionalinę karo tarybą — National 
Catholic War Council. Po karo ši taryba perorganizuo
ta į National Catholic Welfare Conference. Taip pat po 
ano karo vyskupai išleido svarbų raštą apie tų laikų 
krizę. Raštas buvo pavadintas — “Socialinės rekons
trukcijos vyskupų programa.”

Toj programoj pasiūlyta keletas rekomendacijų, ku
rias nemažai anų laikų vadų pavadino radikalėmis ir 
dėl to nelabai priimtinomis. Tačiau, šiandien labai ge
rai žinom, kad beveik visi tie pasiūlymai įgyvendinami 
įstatymų keliu.

Dabar pergyvename antrąjį Pasaulio Karą, po kurio 
be abejonės, seks kita krizė. Dėl to Amerikos vysku
pai ir vėl tarė savo žodį paskelbdami naują raštą, pri
taikintą prie šių laikų ir žvelgiant į pokarinį šio kraš
to ir viso pasaulio būvį. Rašto pagrindas — popiežių 
nurodymai, kaip spręsti dabartinių laikų tarptautines 
ir socialines problemas.-

Amerikos vyskupai savo paskutiniame rašte nurodo 
pagrindinius pasaulio rekonstrukūjos dėsnius. Jie rei
kalauja darbininkams teisių, geresnių darbo sąlygų, 
teisingo atlyginimo, čia, tiesa, nepasakyta nieko ypa
tingai naujo, nes tuos dalykus puikiai išdėstęs popie
žius Leonas XIII savo garsioj enciklikoj “Rerum Nova- 
rum”, kuri teisingai vadinama darbininkų “Magna 
Charta”.

Arkivyskupas, Joseph Schrembs, vienas iš seniausių 
ir veikliausių vyskupų Amerikoj, kalbėdamas aną die
ną momento klausimais, labai reikšmingai pabrėžė, kad 
mes amerikiečiai turime rengtis ne tik karui, bet ir 
taikai po karo. Didelės reikšmės jisai priduoda popie
žiaus Pijaus XII penkių punktų taikos programai, ku
ri buvo paskelbta 1939 m., pakartota 1940 m. ir papil
dyta 1941 m. Ten nurodoma nauja pasauliui tvarka, 
kurią įgyvendinus, būtų užtikrinta pastovi taika, laisvė 
visoms tautoms ir gerovė visiems žmonių luomams.

Pirmoje vietoje, žinoma, demokratijoms tenka padėti 
visas pastangas, kad laimėti šį karą. Bet jau reikia 
rengtis ir prie to, kad milžiniškos aukos, sudėtos ka
rui laimėti, ir vėl nenueitų niekais. Reikia rūpintis, kad 
tie, kurie statys naujus pagrindus pokariniam pasau
liui, atsižvelgtų į Popiežiaus Pijaus XII paskelbtą prog
ramą, kuri garantuoja ir taikos pastovumą ir socialinį 
lygumą bei teisingumą.

mus vieniems ar kitiems menininkams, visai teisingai 
nori, kad jie jai tarnautų, bet jokiu būdu neturėtų už
miršti savo pareigų — visais galimumais remti gra
žias ir chorų, ir orkestrų, ir paskirų dainininkų ar mu
zikų pastangas pasilaikyti tinkamoje aukštumoje ir dar 
labiau pakilti, patobulėti.

Mūsų, Amerikos lietuvių, ir kultūrinis ir visuomeni
nis gyvenimas būtų toli gražu nepilnas, jei išnyktų lie
tuvių chorai, jei nebepajėgtume išsiauginti naujų ta
lentų. Dėl to, kuo rimčiausio dėmesio kreipkime į mūsų 
dainininkų ir muzikų veiklą, remkime lietuvių chorus, 
lankykime jų koncertus, tuo stiprinsime juos ir tuo 
pačiu patys save gaivinsime.

“Draugo” koncerte pajutome, kiek jėgų turi Sasnaus
ko vyrų choras ir kaip jis reikalingas. Pareikalaukime, 
kad choras pasilaikytų, dažniau pasirodytų, atskirai 
koncertą surengtų, bet tuo pačiu pažadėkime, kad jį 
paremsime ne bet kaip, bet šimtu nuošimčių.

Chicagos lietuvių visuomenei yra reikalingas centra- 
linis mišrus choras, kokiu yra Lietuvos Vyčių choras. 
Klausimo, berods' negali būti, kad jį reikia palaikyti 
ir remti. . .

Mūsų parapijų chorai nepaprastai svarbų vaidmehį 
vaidina. Ir jiems statome reikalavimus, bet nereikia 
užmiršti, kad ir jiems reikia visokeriopos paramos.

Aišku, kad norime grožėtis lietuviškuoju menu, no
rime, kad menininkai tarnautų lietuvių visuomenei, dėl 
to būkime to sąjūdžio stipriais rėmėjais ne tik žodžiu, 
bet ir darbu.

Žodis bolševikų "sliakeriams”
Sausio 16 d., 3 numery Brooklyno “Vienybė” paskel

bė F. Bagočiaus tokio turinio laišką:
“Lietuvos kariuomenės kūrimo Amerikoje reikalu, 

Jūsų editorialas buvo labai geras, vietoje ir laiku.
“Patariu netrukus pradėti raginti mūsų Bimbas ir 

Andriulius organizuoti raudonųjų Amerikos lietuvių 
divizijas.

“Lojalūs Amerikos lietuviai tarnaus U. S. A. ar
mijoj, marinuose ir laivyne. Mūsų vargas yra — kaip 
nusiplauti komunistų lietuvių tautai užtrauktą dėmę.

“Pirmiausiai turėtų stoti Vahalaį-Prūseikos ir Vi- 
dikai-Taurai, pirmojo pasaulinio karo “sliakeriai”, 
kurie dar nėra atsiteisę su U.S.A. kaip Bergdoll ir 
jam panašūs atsiteisė. Jie turėtų tuojau verbuoti bent 
300 mums žinomų Laisvės ir Vilnies suvadžiotų “ben
drakeleivių”, sliakerių. Su jais turėtų tuojau eiti į tą 
“raudonąją diviziją” visi tie smarkuoliai, kuriuos 
Bimba, Mizara, Ormanas ir jų bendradarbiai siuntė 
į Washingtoną prezidento Roosevelto Baltų Namų pi- 
kietuoti, tuo metu kai jų “dvasiškas vadas” Stalinas 
broliavosi su Hitleriu.

“Kada jie tai padarys, mes lojalūs lietuvių gimimo 
ir kilmės Amerikos piliečiai žinosime, kad jie nors 
dalinai “atpakutavojo” už savo kvailystes, ir Ameri
kos lietuviams užtrauktą sarmatą. Kol nebus pada
ryta, mes juos laikysime lietuvių tautos benkartais ir 
Amerikos “penktakojais”. Jų veidmainystės ir liežu
vių gabumai nesuvedžios nei Amerikos lietuvių, nei 
Jungtinių Valstybių valdžios pareigūnų.”

Vietoje pastaba

Mūsų vietos reikalai
Visi pripažįsta, kad praėjusį sekmadienį buvęs dien

raščio “Draugo” koncertas buvo gražus. Mūsų maloni 
publika džiaugėsi nepaprastai gražiu solisčių dainavi
mu, jų šauniu prie koncerto pasiruošimu, gėrėjosi Sas
nausko vyrų choru, Ateitininkų draugovės lietuviškais 
šokiais ir jų margais tautiškais rūbais, šv. Jurgio pa
rapijos mergaičių orkestrą ir mergaičių dainininkių ok
tetu. z w»$| tarai

Nieks, berods, negalės koncertui prikišti hel meno, 
nei lietuviškumo atžvilgiu. Kiekvienas geras lietuvis 
džiaugėsi, kad mūsų tarpe yra aukštai pakilusių meno 
pajėgų. Bet ar mes visi žinome ir įsivaizduojame, kiek 
laiko, kiek pastangų ir, pagaliau, kiek lėšų tenka pa
dėti, kad tinkamai prirengti kad ir labiausia talentin
gą dainininką solistą, muziką, arba gerai prirengti cho
rą, ar jis bus vienų vyrų, ar mergaičių, ar mišrus. Ne 
be darbo ir rūpesčio sudaromos ir prirengiamos ir to
kios šokėjų grupės, kokią matėme “Draugo” koncerte.

Čia iškelti klausimai siūlosi vienos išvados: visuo
menė stato savo reikalavimus įr tai griežtus reikalavi-

“Amerika” pastebi:
“Bolševikai vis dar plepa, kad Lietuva yra Sovie

tų Sąjungos dalis. Jie savo pataikūnams pataria pa
sižiūrėti į laikraščius, kurių dedami žemėlapiai aiš
kiai pasaką, kam Lietuva priklauso...

“Na, ir naivumas tų svetimiesiems tarnaujančių 
pastumdėlių. Kasdien laikraščiuose spausdinamuose 
žemėlapiuose yra pažymėtas Lietuvos vardas. Tas 
vardas išrašytas labai didelėmis raidėmis “Lithua
nia”. Niekur nėra pažymėta, kad tai būtų Sovietų 
Sąjunga.

Jei bolševikų akys taip apskretusios, tai dar ne
reiškia, kad ir visų tokios turi būti. Kas tūri akis,

tegu mato."’

Daug miršta
“Dirva” rašo:
“Su šiame numeryje telpančiais mirusių išeivių lie

tuvių vardais mirusių skaičius pasiekė jau 7,900. At
minkite, mirusių sužymėjimas čia pradėta talpinti va
sario mėn. 1937 m.

šįmet vasario mėn. sueina penki metai nuo šio sky
riaus įvedimo, ir mirusių surašąs pasieks 8,000 lietu
vių iki vasario mėnesio.

Tiesa, visų mirusių lietuvių vardų surinkti nėra ga
limybės, taigi per šiuos penkis metus galima apytik
riai spėti mirusių išeivių lietuvių skaičius viršijo jau 
10,000.

Mirimų tokiu būdu vidutiniai per metą esti apie 
2,000.”4 ------ -- -------- —-___ k - —  k   1 —• M *• l bM

(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 20 d.)

Spaudos savaitė... Ams- 
terdam, N. Y., lietuviai ka
talikai surengė spaudos sa
vaitę. Tam tikslui sureng
tos prakalbos ir koncertas.* 
Kalbėjo J. Ramanauskas. 
Gauta naujų skaitytojų laik
raščiams, parduota knygų.

•
Spaudos platintojų būre 

lls.M Newark, N. J., lietuviai 
katalikai padarė susirinki
mą ir sudarė pastovų spau
dos platintojų būrelį, kurio 
rūpesčiu bus nuolat darbuo
tis, kad kuo daugiausia iš
platinti laikraščių ir knygų.

•
Lietuva visiems lietu

viams... Taip, visi skelbia ir 
garbina Lietuvą... Bet maža 
jų dalis rūpinasi Lietuvos 
likimu ir darbuojasi jos nau
dai. Maža lietuvių dalis ant 
savo tėvynės aukuro pašven
čia savo turtus, gabumą, e- 
nergiją ir net pačią gyvybę... 
Lietuva turi būti visiems 
lietuviams... Visi ligi vieno 
lietuvio turi prisidėti Lietu
vą gelbėti ir jai laisvę iško
voti.

•
Lietuvaitė...

2avejančios tavo akutės 
Pataiko į širdį žmogaus. 
Lyg žibančios danguj žvaigž

dutės,
Sužadina meilę tuojau...

Pranas

Naujas karo ministras.... 
Rusijos caras nauju karo 
ministru paskyrė generolą 
Bieliajevą vietoti pasitrau
kusio Čuvajevo. Karo mi
nistrai dažnai mainomi — 
jau ketvirtas nuo karo pra
džios.

“Aš tai negaliu padaryti”, 
— nieko dar nenuveikė. “Aš 
bandysiu tai padaryti,” — 
suteikė pasauliui stebukla- 
dariuą. J. Hovves

Antradienis, sausio 20, 1042 
-» ■ . ." " j =ss

Po svietą pasidairius
(Tęsinys)

Griežtai kvotimų vedėjo 
prižiūrimas, aš, nuėjęs net 
penkis blokus, baisiai pri
vargau. Visos tos mylios, 
kurias aš nuvažiavau mink
štoje automobiliaus sėdynė
je, visos tos mylios, kurias 
aš apartmentuose keltuvu 
aukštyn ar žemyn padariau 
ir visos tos valandos, kurias 
sėdėdamas aš praleidau, 
pasivijo mane. Man pradė
jo kojas baisiai skaudėti ir 
padus gelti. Mano kojos 
per kelius sulinko ir aš su
dribau ant žemės. Pamatę 
mane draugai, pradėjo juok
tis ir vienas į kitą sakė: 
“kas pasidarė šitam žmo
gui, kad jis pradėjo pėsčias 
vaikščioti?” Mano kvotimų 
vedėjas, pamatęs kokioj pa
dėtyje aš atsiradau, man 
pasakė, kad aš kvotimus iš
laikiau ir galėsiu mokyklą 
lankyti, tuoj pašaukė taksį, 
kuris ir parvežė mane na- 
mo.

Šalia suaugusiems kursų, 
kaip apgarsinime skelbia
ma, bus taip pat ir vaikams 
kursai, kuriuose juos mo
kins, kaip pėstiems nueiti 
mokyklon ir nelaukti, kad 
kas nors iš šeimos- narių į 
mokyklą nuvežtų ir prie pat 
durų paliktų. Juos mokins, 
kaip į judomuosius paveiks
lus ar pas savo merginas be 
mechaniškų susisiekimo 
priemonių nueiti.

Ten bus taip gi kursai ir 
moterims, kurios per pen- 
kioliką metų ar daugiau dar 
nė karto nenuėjo į krautu
vę, kuri randasi tik kampe 
gatvės netoli namų, ir kiek- 
kieviename kambaryje turi 
atskirą telefoną, ir vos ne 
vos su dideliu vargu gali 
apie bridž tabel apeiti, kad 
paimti cigaretų pelenus ir

jų nuorūkas.
Tose mokyklose jas supa

žindins su naujausiomis 
vaikščiojimo metodomis, iš
lavins jas, kaip savo kojas 
naudoti, kad pet jos pačios 
sugebės net iki vyrų darbų 
įstaigų nueiti, kad juos, pa
reinančius iš darbo, pasi
tikti.

Tik nusiskundžiama, kad 
yra didelė kliūtis, kuri su
laiko tų mokyklų praplėti
mo tinklą, tai trūkumas 
mokytojų, kurie galėtų tarp 
mokyklos ir gatvekario ar 
buso tolumą, kuris yra apie 
keturi blokai, pėsti nueiti ir 
tą tolumą dukart į dieną 
savo kojų žingsniais išma
tuoti. SKL.

Koks tai Jurgis Saladuš- 
ka, S. Bostono cicilistų Mai
klų tėvo gazietoj sielojasi, 
kad Chicagoj jų viera nus
muko nuo koto. Vienas sa- 
laduškinių dūšių ganytojas 
buvo įsteigęs “bažnyčią.” Po 
prie 35 ir Union Avė. Po 
kiek laiko dingo su visom 
tulšėm; “altorium,” baru, 
bonkoms ir stikliukais. Mat, 
policija rado, kad laisvama
nių bažnyčia neturi saliuno 
laisnio, dėl to dūšių ganyto
jas turėjo bėgti, nes grėsė 
kalėjimas. Kitas laisvų dū
šių ganytojas “Dievo na
mus” buvo įsteigęs teatro 
palėpėj. Bet ir čia tas 
pats atsitiko. Jr Saladuška 
nežino, dėl ko taip yra.

Mano delnas aiškiai rodo, 
dėl ko. Saladuška sako,, 
kad jų vieros organu yra 
bostoniškių Maikių tėvo ga
zieta, o visi žinome, kad toji 
gazieta yra bedieviška. Gi 
davadai rodo, kad kuris tik 
tikinčiųjų pradeda skaityti 
bedievišką gazietą, tuojau 
nueina velnio keliu. Taip 
buvo ir su Saladuškos “baž
nyčia” ir viera.

HĘALTHY, WEALTHY AND WISE!

)EA BATHING IS 
^ŠNEFICIALTO HEALTH. 
BREEZES FROM THE 

OCEAH ARE ALWAYSFRESH
ANO FREE FROM 

MICRO ORGANISMS ANO 
CONSTITUTE AN INVlGORATlNG 
TONIC FOR HEALTHY AS — 

WELL AS FOR SICKLY
PERSONS....

The haic shoold 
BE BRUSHED MORNINO- 

ANO NIGHT FOR SEVERAL 
MINUTES UNTIL THERE IS A 

FEELING OF WARMTH IN THE 
SCALP-...

i
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

{ lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 
(Tęsinys)

, , Rugsėjo 5 d.
Kasdien kaip sunku nors porą valandų atsidėti savo 

moksliniam darbui, bet aš nenusileidžiu, nors po porą
minučių, bet dirbu, vaiko liga labai mane nukamavo.

x Rugsėjo 18 d.
Jaučiu, kad negaliu gyventi be mokslo. Kaip bitė 

medų, taip ir aš renku valandėles studijoms. Kaip pa
vydžiu tiems žmonėms, kurie gali laisvai atsidėti stu
dijoms!

Savo motinystės įtakoje išmokau valdytis: pasida
riau kantri ir mokėsiu laukti.

Mielai skaitau Lechvickos poeziją. Labai patinka 
jos eilės:

Laimingas, kas gali visada laukti . . . jus metus, neužtenka. Pa-
' čias aukščiausias laisvos 

Rugsėjo 20 d. Lietuvoa politines instituci-
Moteris ir motina turi pamiršti save, savo norus ir jag turime čia jungtinėse

sapnus šutyti paskutinėje vietoje. Kas tie norai ir valstybėse. Pasiuntinybė
sapnai, pati turiu atsiduoti tiems, kuriuos myli, tu jiems Washingtone ir konsulatai
turi aukotis, nes jie kenčia ir yra Uvęs reikalingi! Nori
pati miegoti, bet vaikas verkia, tu turi jį auklėti, prižiū
rėti, kad jis šiltai ir patogiai gulėų.

Tėvas nervingas ir piktas; bet reikia tylėti, nes ži
nai, jog jis tave myli ir visą gyvenimą Uu paaukojo; 
dabar jo buitis šuniška, iš žmogaus padariusi griuvėsius.

O tavo vyras: su juo būk linksma, neduok jam pa

KUR IR KOKIOS MOŠŲ METINĖS APYSKAITOS?
t

Jau net kelias savaites į- • sų spaudos nei mūsų įstai- 
žengėme į 1942 metus. Lais- gų pareigos neatliktos. Jung 
voje Lietuvoje kiekvienų tinėse Valstybėse Lietuvos 
naujų metų pirmomis die- piliečiai, Lietuvos pasiunti- 
nomis skaitydavome spau- nybės ir konsulatai ir patys J 
doje išsamius pranešimus a- Amerikos lietuviai gali ir 
pie mūsų laimėjimus ir pra- turi daugiau veikti, negu 
laimėjimus ekonominiame, kur nors kitur esančios mu- 
politiniame ir, apskritai, kul sų įstaigos ar lietuviai. Tad 
tūriniame gyvenime, susipa- kodėl viešai nepasidžiaugu 
žindavome su Lietuvos bu- ir nesudaryti progos visiems 
džeto balansu, pasidžiaugda- sužinoti apie mūsų kokius 
vome Lietuvos vyriausybės nors laimėjimus, kodėl ne- . 
konsolidėjlmu po įvairių ui- prisipažinti, kad ir patiems 
timatumų pergyvenimų me- oficialiesiems Lietuvos vai
tų bėgyje. Dabar čia Ame- dininkams, kad dėl kokių 
rikos lievuvių spaudoje skai- Ui priežasčių praleistos ge- 
tome Lietuvos pasiuntiny- riausios progos mūsų bend- į 
bes redaguojamus praneši- riems reikalams ką nors lai-; 
mus apie Lietuvos padėtį mėti ? Įdomu būtų visiems 
ir lietuvių gyvenimą okupa
cijoje. Bet to, pradedant nau

turėjo Lietuvos piliečiams ir 
visiems skaitytojams patiek
ti visa tai. kas tik yra ga
lima viešai skelbti.

Mes nieko ar labai mažai 
težinome apie finansinį mū-

stebėti, kad esi ligota, nes jam reikia dirbti, ir jis turi sų pasiuntinybės ir konsu-
turėti ramybę.

Dabar supratau kad tokiose sąlygose, kokiose mes 
šiandien gyvename, motinystės, šeimininkės ir mokslinis 
darbas nesuderinamas.

Spalių 1 d.
Mano vargšas kūdikis vėl serga! Visos vidurių ne

gerovės nuo besikeičiančio pieno. Jis miega blogai, turi 
karščio, veidelis vėl išblyško. Visą dieną guli kaip linas, 
nejudėdamas, tik retkarčiais kairiąją rankute truputį 
žaidžia su degtukų dėžute, bet greitai ją vėl išmeta. 
Kad nors kartą nusišypsotų. Visą savo mokslą atiduo
čiau už vieną jo nusišypsojimą!

Pati jaučiuosi blogai, lyg, rodos, visko nepergyven
siu, naktimis mane kankina sunkūs sapnai. Kartais vi
sai nustoju sąmonės visai nemiegodama jaučiu, rodos, 
Otmaras paima mane ant rankų ir neša toli, į savo tė
vynę, į sodžių, kur tik mirtis ir badas viešpatauja . , .
/ Spalių 4 d.

Motina su Irena ir Nataša sugrįžo iš kelionės. Mano 
vaikas vis serga, pati jaučiuosi blogai, mano jėgos išseko.

Spalių 25 d.
Tris savaites nieko neįrašiau į savo dienoraštį. Sir

gau. Ir dabar dar taip silpna, jog vos beįstengiu rašyti. 
Aplinkui mane tyla. Vaikutis mamytės kambaryje, Ot
maras universitete, Irena ir Nataša mieste. Per ploną 
sieną girdžiu iš mūsų kaimynų liūdną motinišką dainą, 
Visada tie patys žodžiai apie vaiką mirštantį ligoninėje.

Tylu, tik monotoniškai tiksi laikrodis, jaučiuosi kita
me pasaulyje. Langai aplediję, viskas apklota g'.liu snie- 
ku. Žiūriu į krosnies raudonas žarijas ir vis galvoju tą 
pačią mintį: kur dingo mano sveikata, kur dingo?

Esu silpna ir bejėgė, niekam nereikalingas žmogus...
Bet taip negali būti! Aš turiu vėl būti sveika ir pa

jėgi, ne viena esu, turiu vyrą ir kūdikį.
Spalių 26 d.

Šiandien mane aplankė Tonia Volkovą Ji yra semi
naro knygininke ir atėjo knygos, kurią buvau pasiskoli
nusi. Ji labai nusistebėjo, radusi mane lovoje.

— Aliute, jūs sergate? Kaip tai gali būti?
— Tuojau pasveiksiu, turiu pasveikti, man reikia Ot

maras ir vaikas prižiūrėti . . . Bet, Tosia, geriau papa
sakokite apie save.

Tosia paraudo, komiškai parietė nosytę ir liūdnai nu
sišypsojo, kad aš negalėjau susiturėti garsiai neprasijuo
kusi.

— Atsimenate, jūs man kartą sakėte ir mane rami
note, kad kiekvienas žmogus gali būti laimingas. Man 
rodos, aš taip toli nubridau . . . Kartais bijausi kad ne
apsirikčiau . . . Jis yra aštuoniolikos metų, aš e3u asis
tentė tos grupės, kur jis dirba eksperimentinės psicholo
gijos pratybas. Jis mane labai myli, aš jį vadinu “mano 
vaikelis,” o jis mane “mama,” nes esu už jį aštuoneriais 
metais vyresnė. Jis užsispyręs mane vesti. Jis sūnus 
darbininko paprasčiausių žmonių, ai esu baltarankė, o jis 
komunistas. Jūs žinote, kad mano visi artimieji komuni
stų sušaudyti . . . Viskas tarp mudviejų skirtinga.

lBus daugiau),

latų išsilaikymą. Mes neži
nome, ar tose mūsų įstai
gose valdininkų skaičius su
mažėjo ar padaugėjo, ar al
gos padidintos ar sumažin
tos, kokių darbų padaugėjo 
ir kokių sumažėjo. Mes ži
nome, kad kai kuriems Lie
tuvos piliečiams ir kai ku
riems valstybiniams reika
lams “atšaldytos” mūsų fi
nansinės atsargos Jungtinė
se Valstybėse. Bet apie visa 
tai mes nieko aiškaus neži
nome, tad speliojame ar net 
gandus skleidžiame. Reik 
manyti, kad daug kas buvo 
galima paskelbti per oficia
lius minėtų įstaigų praneši
mus lietuvių spaudoje, kai 
kas gal buvo galima spau
doje patiekti pasikalbėjimų 
forma. Tiesa, mūsų laikraš
čių redaktoriai sudarė skai
tytojams progos pasiskaity
ti jųjų trumpas apžvalgėles. 
Tai gerai, bet tuomi nei mū

CHURCHILL GRJŽO LONDONAN

Žinoti apie mūsų pasiunti- j ("Draugas” Acme telephoto-

nybių ir konsulatų padėt)' Iš Amerikos grįžęs Londonan Anglijos ministras pirmininkas Winston Churchill. 
Londone, Vatikane, Šveica- Jį sveikina jo sūnus maj. Randolph Churchill (kairėje) ir minia.
rijoje, Pietų Amerikoje, pa 
lyginti mūsų pasiuntinybių 
autoriteto ir galimybių po- 
litiniams laimėjimams bei 
Lietuvos ateities užtikrini 
mas Londone ir Washing 
tone. Gal galėtų Lietuvos 
Ministras Washingtone ir 
konsulai pareikšti viešai sa
vo nuomonę apie Lietuvos 
vyriausybės likučių vertę ir 
naudą bei apie Lietuvos Po 
litinio Komiteto sudarymo 
reikalą ir galimybes? Iš mū
sų čia esančiųjų valdininkų 
daromų, ar, geriau sakant,

trūkumais. Gal būtų naudin
ga pasikeisti nuomonėmis a- 
pie Kultūrinį Institutą per 
specialią anketą ir atsaky
mus atspausdinti pasiskai
tymui. Turime pasidalinti ir 
suderinti savo nuomones vi
sais tais reikalais, kur in-

vestuojami Lietuvos valsty- šioje ligoninėje teko su- 
biniai ar Amerikos lietuvių tikti vieną kitą lietuvį, ku- 
pinigai. Turime išgalvoti ge-: ris dalyvavo didžiojo karo 
riausia* priemones savo nuo, mūšiuose, Europos laukuo-
monėmis nuoširdžiai, atvi
rai ir džentelmeniškai pasi
keisti.

Lietuvos Pilietis

VALANDŽIUKE PAS DIDŽIOJO KARO VETERANUS
Ne kartą teko skaityti ka

ro aprašymus ir matyti ka
ro baisybes filmose (juda- 

nedaromų žygių reiktų da- mus Paveikslus). Kai žiūri
ryti išvadą, kad mes dėl sa
vo ateities esame daug ge
riau užtikrinti negu čekai, 
lenkai ir kiti, kurie didžiau
siomis pastangomis palaiko

į karo vaizdus — kažkoks 
siaubas žmogų nukrečia ir 
jautiesi kaip ne 3avas.

Karo aprašymai ir įvai
rūs matyti karo vaizdai ju- 

nu-nuolatinį kontaktą su prem- damuose paveiksluose 
jeru ir karaliumi Londone, blanksta prieš tuos vaizdus, 
su Rooseveltu Vashingtone, hai pamatai ligoninėse di-
net su Stalinu Kremliuje. 
Tad įdomu, ar mūsų minis
tras ir konsulai yra tokios 
nuomonės arba taip tiktai 
neišvengiamai susidaro?!

Toliau rūpėtų pamatyti 
veiklos apžvalgėles ar apy
skaitas visų tų atsakingų 
lietuvių, kurie iš lietuvių 
kultūrinės veiklos sau pra
gyvenimą užsidirba. Taip, 
pavyzdžiui, neturėtų slėptis 
Lietuvių Kultūrinis Institu
tas su savo pasisekimais ar

se, prie Verdūno ir kitur.

Mes matom ir regim dar 
šiandien didžiojo karo bai 
sias aukas, gal po kokių dvi
dešimt penkerių metų vaikš
čios po šią ligoninę kiti, jie,

• gal būt, nebematys didžiojo
karo veteranus ir įteikė ei- karo aukų, bet jų akys re- 
garečių pakelius. Jie džiau-l ges šio karo baisias aukas,
giasi tais, kurie reiškia 
jiems simpatijas, nuoširdu
mą ir nepamiršta jų pasi
šventimą ir drąsą kovos lau
ke.

džiojo karo aukas: žmonės 
be rankų ir kojų, suparali- 
žuotus, gazų užnuodytus. Y- 
ra tokių karo invalidų, ku
rie jau dvidešimt penki me
tai kaip prirakinti prie li
goninės lovos, jie negali nei 
vaikščioti, nei džiaugtis gna 
žluoju gyvenimu.
Ten kur guM 1682 
didžiojo karo veteranų

Dariaus-Girėno legionierių 
postas, 1942 m. sausio m. 
13 d. Hines Hospital ligo
niams, kurie didžiojo kaio 
metu kovės už žmonių lais
vę, suruošė meninę progra
mą, kurią išpildė š&ltimie- 
ras su savo artistų grupe. 
Tą dieną Dariaus Girėno 
posto legionieriai ir legio
nierės didžiojo karo vetera
nus ligonius gausiai apdo
vanojo cigaretai8.

Veiklūs ir sumanūs Da 
riaus-Gireno posto legionie
riai ir jų Žmonos surinko 
tiek cigarečių, kad sudarė 
1682 dėžutes, kuriose buvo 
po Šešis pakelius cigarečių. 
Visas tas cigaretes padova
nojo didžiojo karo vetera
nams. šiandien ne vienas jų 
norėtų būti fronte už Jung
tinių Amerikos Valstybių 
laisvę, bet kitas jau dvide
šimt penkeri metai kaip ne
gali apleisti šios ligoninės 
nes skaudžiai palietė juos 
didžiojo karo baisybės Eu
ropos laukuose.

Simpatingos Dariaus Gi
rėno posto legionierės, sau
sio 13 d., aplankė Hines 
Hospital, netoli Chicagos,

kurios kalbės apie japono 
1941 m. gruodžio 7 d. klas
tą ir smurtą ir kartu apie 
amerikiečių drąsą, pasišven
timą ir didžią pergalę.

REZERVUOKITE 
GEGUŽIO 3 d., 

1942 m.!
ir vykit į Specialį Parengimq

GEGUŽIO VAKARAS
kuris įvyksta tą dieną

Šv Kryžiaus Parap. Naujoje Salėje
prie 46-tos Ir South Wood Street

• * » ♦ •
— Rengiamas —

VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių ir Veikėjų

Pelnas Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
rėmimui, Atsižvelgiant į Šiuos Karo Sunkumo Laikus.

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NBCTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (srholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808



c BSUO* Antradienis, sausio 20, - * «*v

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRITIS 
NAMO FONDE JAU TURI $500.00

Būsimas namas bus centras Chicago lietuviu 
jaunimo. - Visi prašomi aukomis ir kitais 
būdais remti vyčiu pastangas ,
Lietuvos Vyčiai sparčiai 

dirba. Vienas didžiausių dar 
bų — Vyčių namas. Namo 
fonde yra $500.00, kurie pa
dėti Metropolitan State Ban
ke. Pinigai buyo sudėti Vy
čių organizacijos prietelių. 
Pasirodo, pats apskritis yra 
j dėjęs į tą fondą $400.00. 
L m tinę įdėję yra šie mūsų 
br .ilgūs vyčiai ir draugai: 
John Kazanauskas $25.00. 
Jis yra Mutual Federal Sav- 
ings and Loan Ass’n pirmi
ninkas. Adv. Jos. J. Grish 
$10.00. Kastas Zaromskis ir 
Stasys šimulis po $10.00. 
Jie yra Vyčių garbės nariai. 
Po $5.00: kun. Grinius, Pet
rulis, Jack Juozaitis, Mr. and 
Mrs. J. Cherry, John Bra

zauskas, Niek Klimas, J. La 
basinskas ir Ateitininkų 
Draugovė. Puiki pradžia. Vi
si prašomi aukoti sulig savo 
išgalės. Vyčių namas bus 
ne vien vyčių, bet visų.

Lietuvos Vyčiai rengia 
vieną didžiausių suprizų, ko 
kio dar nėra buvę Chicago
je. Prieš keletą metų įvedė 
naują dalyką — leisti lai
mėjimui naują automobilį. 
Dabar, U. S. valdžiai sulai
kius automobilių gaminimą, 
Vyčiai sugalvojo kitą daly
ką. Kas bus dabar daroma? 
Neužilgo visiems pranešime. 
Nepamirškite Vyčių Dienos 
liepos 4.
PLATINKITE “DRAUGĄ”

Tik bombomis galima apsiginti nuo plėšiku ir 
apginti demokratiją

Lietuviai demokratai dėl 
to remia vajų “Defend 
America, Buy a Bomber.”

Bridgeport. — n Ward’o 
Lietuvių Demokratų Org 
Egzekutyvio Komiteto susi
rinkimas, kuris įvyko sau
so 8 d, nutarta prisidėti 
prie ”Up to date” patrijo- 
tiško darbo, būtent prie 
“Defend America, Buy a 
Bomber,” kurį veda Herald 
American. Tam tikslui nu
arta iš iždo skirti $10.00 ir 
raginti n Ward’o, t. y. Brid 
geporto lietuvius, prisidėti 
pinigais prie to kilnaus dar
bo, — gelbėti mūsų laisva
jam kraštui — Amerikai, 
kovoje su demokratijų už
puolikais, plėšikais — dik
tatoriais.

Tam darbui įvykinti lie
tuvių tarpe, Bridgeporte,

išrinkta komisija iš sekan
čių asmenų: B. J. Jakaitis, 
F. Naujokas, A. Gudaitis, 
Chas. Naujokas ir P. Juo
zapavičius, kurie, pasitarę 
su “Buy a Bomber” kampa
nijos vadovybe, Bridgeporte 
lietuvių, parama, padės tą 
kilnų planą įvykinti. Šis 
susirinkimas taip pat nuta
rė skirti $5.00 Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

Šios organizacijos nariai 
bus plačiau painformuoti 
susirinkimuose, gi Bridge- 
porto plačioji lietuvija per 
lietuvišką spaudą ir radiją. 
Gi daug informacijos ir ži
nių bus suteikta vasario 14 
d. vakare, Chicagos Lie- 
Audit., per metinę visų 
Bridgeporto lietuvių suei
gą, kurią rengia II Ward’o 
Lietuvių Demokratų Org.

B. J. J.

DEFEN5E ,
B O ĮLOS

Pataria anglimis 
apsirūpinti

Chicagos anglių pirklių 
organizacijos prezidentas 
Ch. P. Thompson pataria 
chicagiečiams, kad jie apsi
rūpintų kurui reikalingo
mis anglimis, kai dabar yra 
pakenčiamas oras. Nes už
ėjus speigams bus sunkumų 
anglių prisišaukti.

Anot jo, anglių čia nepri
truks, bet karo pramonių 
interesai paskiau gali su
trukdyti transportaciją.

RADIO
Dainuos J. Romanas, 
Seserys Pranenskaitės 
Dėdė Vaitiekūnas etc.

Primintina radio klausy
tojams, kad Peoples Furni
ture Co. ruošia gražią ir 
turtingą radio programą, 
šiandie, antradienį, 7 vai.

vakare iš stoties WGES. 
Klausytojams bus įdomu! 
girdėti dain. Joną Romaną, 
seserys Pranenskaitės, “Dė
dė” Vaitiekūnas išpildys 
“Piršliai.” Bus juokų, muzi
kos, pranešimų, žinių etc. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Rep. XXX.

Susirinkimą1
D. L. K. Vytauto draugi

jos metinis susirinkimas į- 
vyks antradienį, sausio 20 
d. 7:30 vai. vakare, Chica
gos Lietuvių Auditorijos sa
lėj. Susirinkimas svarbus, 
todėl kiekvienas narys pri
valo būtinai atsilankyti. Tu
rime svarbių reikalų svars
tymui ir raportų išgirsti a- 
pie draugijos stovį, apie ren 
giamą draugišką vakarą va
sario 7 d. ir kitokių.

P. K., sekr.

GULBY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimo* — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

A. t A.
EDMUND REMEIKO
MlrS Saus. 18 d:, 1942 m.. 

2:00 vai. popiet, sulaukęs pu
sės uinž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Ift 
šaulių apskr., Šaulėnų purap., 
I’amiškalrrlų kaimo. Amerikoj 
Išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Veroniką, (po tėvais 
šiek tai tė): dukterį Agnės; bro
li Walter ir žmoną Elzbietą 
Ir jų šeimą; pusbrolį Motiejų 
Karėauską Ir Jo šeimą, Ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažjs-. 
tarnų; o Lietuvoje paliko du 
brolius Ir seserį.

Velionis priklausė prie Lie
tuvos Ūkininko ir Lietuvių Pi
liečių (Brighton Parke) drau
gijų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
2444 VVest 39th St. Laidotu
vės jvyks ketvirtad., sausio 22 
d. Iš namų 9:00 vai. ryto bus 
atlydėtas j St. Agnės parap. 
bažnyčią (39th ir Washtenaw 
Ave.), kurioje (vyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas J ši. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: — Moterl.s, Duktė, 
Brolis. Pusbrolis Ir Giminės.

laidotuvių direktorius Ant. 
B. Petitus, tel. Cicero 2109.

t
ICkS

STEPONAS
MARTINKUS

(Sūnus buvusio laid. direktorlo 
Stanislovo Martinkaus)

MirS saus. 18 d., 1942 m..
6:10 vai. ryto, sulaukęs 42 m. 
amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motiną Jozefą; seserj Oną ir 
jos vyrą John E. Viscount; 2 
brolius. Kazimierą Ir jo mote
rj Oną Martinkus. ir Stanis
lovą, Ir daug kitų giminių, pa
žįstamų ir draugų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4623 So. Paulina St., telefonas 
Yards 6491.

Laidotuvės jvyks ketvirtad., 
sausio 22 d. Ift namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas i Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos paina'dos už 
velionio sielą Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motino, Set-nto, Bro
liai, ir Giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp, tel. YARda 0781.

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP \V.\NTED — MOTERYS

MOTERIS — NAMUS PRIŽIURfiTI. 
Nereikia virti ar kepti. Savas kam. 
barys, geri namai, du vaikučiai. Sau- 
kitę: HOI.yeourt 0.535.

____  HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel.; RAAliolph 9488—0489

PANČI AM V TAISYTOJOS 
Reikalingos tiktai patyrusios tame 
darbe merginos. Pastovūs darbai. At
sišaukite J “employment" ofisą ant 
3-čio aukšto.

MA.RSHALL FIELD & CO.

QUINTUPLEIS
relieve misery of

CHEST COLDS
this good old reliable way

At the flrst sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are ruboed with Musterole—* 
produet made •vptcia.Uy to promptly 
relieve distress of colds and resulting 
bronchial and croupy coughs.

The Quints have always nad expert 
care, so mother—be asaured of using 
just about the BEST produet made 
when you ūse Musterole. It’s mort 
than an ordinary “salve"—Musterole 
helps break up local congestion!
IN 3 STRENGTH S: Children’s Mild 
Musterole. Also Regular and Extra 
Strength for grown-up» who prefer 
• stronger produet. Ali drugstore*.VHUSTeboĮF

Taktas — tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

Proga užsidirbti ekstra pinigų agen- 
taujant plačiai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukite telefonu: CANaI 8010, 
arba kreipkitės J raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVE.

AGENTAUTI GERA PROGA — 
TO5VN OF LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Town of Lake krašte, yra 
reikalingas agentauti gerai žinomam 
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu; CAN
aI 8010 arba kreipkitės i raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVE.

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PULLMAN'E 

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavlmo darbui, pardavinėti laik
raščius Ir t. t. Weat Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu; CANaI 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo 1 raštinę; 

2334 SO. OAKLEY AVE.

ROSELANDE REIKAIANGAS 
AGENTAS

Vyras, kuris turi gerą susipažinimą 
su Roselando lietuviais, turi gerą 
progą užsidirbti ekstra pinigų a- 
gentaujant gerai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu; CANaI 8010 arba kreipkitės 1 
raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVE.

DIRBTUVĖJE LABORTAI REIKA
LINGI ir taipogi SALDAINIŲ GA
MINTOJAM PAGELBININKAI. At
sišaukite j:
BINTE BROS, 3301 Franklin Blvd.

Kas juokias iš kitų nelai
mės, tenelaukia pagalbos sa
vo nelaimėje.

Kas kasa dorovei kapą, tą 
tamsybių angelas apdova
nos.

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ'

Bus pašaukti
svetimi piliečiai

Karinės vyrų konsxripc.- 
jos direktorius Illinoise 
pulk. Paul G. Armstrong 
pi nešė, kad šalies vyriau
sybe nusprendė drafto keliu 
pašaukti karo tarnybon U.S. 
gyvenančius britų, olandų ir 
kitų talkininkių arba neut- 
ralinių šalių piliečius lygiai 
taip, kaip šaukiami savieji 
piliečiai.

Iki šioliai minėtų šalių 
piliečiai nebuvo priimasi ka 
reiviauti, išėmus tuos, ku
rie savanoriais įstojo ka
riuomenėn. Vyriausybė nu 
sprendė, kad jei tie svetimi 
piliečiai J. A. Valstybėse 
gyvena ir naudojasi viso
mis laisvėmis, tad jų parei
ga podraug su šios šalies 
piliešiais ginti laisves ir 
siekti karo laimėjimo.

Civilinės tarnybos 
komisija

Anot Chicagos civilinės 
tarnybos komisijos raporto, 
įteikto miesto mayorui, 
1941 metais komisija priė
mė 1,600 aplikacijų į įvai
rias civilinės tarnybos ša- , 
kas. Iš to skaičiaus 1,302 
asmenys buvo pašaukti kvo
timams.

Be to, komisija esantiems 
tarnyboje 1,029 asmenims 
surengė kvotimus jų paauk
štinimo reikale.

MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

PASITIKSIMO MUMIS 
REKORDAS

81 firma virš 50 m. tos paėlos 
šeimynos rankose I

(įsteigta 1889 m.).

T PETER TROOST 
MONUMENT CO.

Chicago, III., sausio 19 d. 
— Col. Paul G. Armstrong, 
karo tarnybon šaukimo Illi- 

, nois komisijos direktorius, 
pareiškė pagal naujus nuos
tatus Jungtinių Valstybių 
kariuomenėn bus šaukiami 
sąjungininkių valstybių pi
liečiai.

Kariuomenėn taip pat bus 
šaukiami neutraliųjų valsty
bių piliečiai, jei jie nepareiš 
kė niekados nemaną ir neno 
rj tapti Amerikos piliečiais.

Helsinkis, sausio 19 d. — 
Maj. Neils Palme, švedų; sa 
vanorių vadas Stockholme 
pareiškė, jog nauja švedų 
savanorių grupė netrukus ai 
vyksianti į Suomijos frontą.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

Kaip apsisaugoti
Northwestem universite

to prof. S. Y. McMullen kal
bėdamas per radiją iškėlė 
priemonę, kaip apsisaugoti 
infliacijos. Jis pareiškė, 
kad tinkamiausioj! priemo
nė priversti visus žmonės 
savo uždarbiu dalis taupyti. 
Visų taupymas turėtų būti 
privalomas.

PERSONALIZED MEMORIALS

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

BUY DEFENSE BONDS !

KREIPKITftS į
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTA:

JOHN W. PACHANKIS
Member of the IJthuanlan Uhambcc of Commerce.

MODERNI Iftvldtnfi PARODA: 
4535 W. Washlngton Blvd. 

TeL ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 Sonth Troy St. 
Tel. REPnblIc 4298

^3
VALANDOS: Kasdien 0 iki 9 ▼, vak.; fteitad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
♦447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programa* — 10:00 vai. antradienio ir Šeštadienio rytala 
iš Stotie* WHIP (1620), bu P. ftaltlinleru.

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR C1CEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS Skyrius:-710 W. 18th St

3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenne 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenne 

Tel. GROvehill 0142 
I. J. ZOLP

1646 VVest 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

8. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanlca Avenne 
Tel YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michlgan Ave. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIUS 

4348 8. Callfornla Ave. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Lituanlca Avenne 

Tel. YARda 4908



Pirmadieni*, »au*io 10, 1042 DRAUGAS T

TIK VIENOJ CICEROJ 96 LIETUVES MOTERYS 
PRIE RAUDONOJO KRYŽIAUS

Didžiausias lietuviu vienetas Chicagoj ir 
pasiryžęs daug nuveikti. Vienetui vadovauja 
veikėja 0. Atkočiūnienė

IŠTVERMINGI MALAJŲ GYNĖJAI LOKALINIAI TAKSAI DIDĖJA 
SU FEDERALINIAIS TAKSAIS

Sub-zero Šaltis nemielašir 
dingai kandžiojo ausis ir no 
sis; maloniu sėdėt namuose, 
arti šilto pečiaus. Tačiau, 
sausio 5 vakare, 70 moterų 
ir merginų nebojo didelio 
šalčio, išėjo iš savo namų 
šilumos jaukumo,. ir vyko 
į Sv. Antano parapijos salę

galbos (first aid), namų e- 
konomikos, slaugių pagelbi- 
ninkių, Grey Ladies, auto
mobilių korpuso, raštinės a- 
sistentų, Braille (akliems) 
skyrius ir t.t. Pastarieji say- 
riai reikalauja kursų lanky
mo ir pažymėjimų gavimo. 
Kalbėtoja taipgi paaiškino

dalyvaut klebono kviečia- apie uniformas, gavimą kre
mam susirinkime suorgani- ditų už atliktus darbus, ir 
zavimui parapijos Raudono- t.t.
jo Kryžiaus vieneto.

Pats klebonas negalėjo da
lyvaut, tai kun. J. Grinius, 
jį pavaduodamas, atidarė 
susirinkimą malda ir pasa
kė trumpą pasveikinimo ir 
paraginimo kalbą. Jis per
davė klebono žodį, kad bus 
teikiama jo pilna kooperaci
ja, ir kad bus paskiriama 
patalpa salėje dėl vieneto 
darbų ir susirinkimų. Tuo
met kun. Grinius pervedė 
susirinkimo vedimą 0. At- 
kočiūnienei, kuri nuo seniau 
rūpinosi vieneto suorganiza
vimu. 0. Atkočiūnienė pa
aiškino susirinkimo tikslą, 
ir perstatė J. Daužvardienę 
kalbėt.

J. D&užvardienės kalba

Klausytojos sekė kalbėto
jos kalbą su giliausiu susi
domėjimu. Po jos kalbos, iš 
publikos buvo duodami klau 
simai, į kuriuos kalbėtoja 
atsakinėjo aiškiai ir pilnai.

R. K. atsiųs instruktorę

Po kalbos ir klausimų, su
sirinkusios pareiškė pagei
davimą steigti Raudonojo 
Kryžiaus vienetą tuoj aus, 
nieko neatidėliojant. Akla
macijos būdu, vieneto pir
mininke išrinkta Ona Atko
čiūnienė, o jos pagelbininke 
R. Kubeliūtė. 58 moterys ir 
merginos užsiregistravo, pa
siryžusios pradėt darbą tuč
tuoj aus. Išreikšta padėkos 
žodis kun. Albavičiui, ir, pa-

J. Daužvardienė kalbėjo 8>naudoj»nt jo pasiūlymu, 
lietuvių ir anglų kalbomis. nuUrta lalkyt brinkimus 
Trumpais bruožais ji nupie- kiekvien’ Pinnadienio vaka, 
šė Raudonojo Kryžiaus, isto- pi’ Padedant t valandą sa-
riją, jo pradžią Amerikoj, jo 
tikslus ir darbus. Plačiai ir 
išsamiai nupasakojo ir pa
aiškino, kuo galima prisidėt 
prie Raudonojo Kryžiaus 
veiklos. Ji paaiškino, kad 
yra apie 10 skyrių, kuriuo
se savanorės gali dirbt ir

lės kambary, kuris bus pa 
švęstas vien Raudono Kry
žiaus darbui, čia narės su
sirinks ir pasiskirstys įvai
riais darbais. Jaunesnės pa
reiškė pageidavimo sudaryt 
pirmos pagalbos klasę (first 
aid). Susirašius dvidešim-

veikt. Didžiausias skyrius žiai’ Raudona3 KrVž'ua al
tai esąs produkcijos, būtent, siųa mokyto» i Antano 
tas skyrius, kur moterys' Par- 8alę' kur Per 10 savai- 
gali pasukat savo darbą - žių dėaty8 kurs0 Pamokaa- 
mezgimui, siuvimui, ar ban
dažų darymui, šis skyrius 
labiausiai rūpi lietuvėms.
Paskiau, yra skyriai, kurie 
reikalauja platesnio prisiruo
Šimo, kaip tai, pirmos pa vienės, biznierių žmonos, šel-

("Uraugaa” Acme tai4»hoto;

Tai nepalaužiami ir nepaprastai ištvermingi australai kareiviai, kuriems tenka ka-k
riauti su agresoriais japonais Malajų pistuose ir ginti britų imperijos interesus T. 
Rytuose. Nuotrauka padaryta per m|mevrus tuose raistuose prieš kilsiant karui Pači- 
fike. , l *

Visos dedasi prie vieneto
Susirinkime dalyvavo gra

ži reprezentacija Cicero mo
terų, iš įvairių draugijų, pa-

mininkės ir profesionalės 
(dr. S. Sodeikaitė ir apt. I. 
Vaišvilaitė). Gražų pavyzdį 
parodė viena draugijėlė — 
Sewing Circle, būrelis mote
rų, kurios susirinkdavo pas 
vieną kitą namuose, siuvi- 
nėt ir pasi^aišint. Sewing 
Circle įsirašė į vienetą in 
corpore, ir net pažadėjo pa- 
aukot visą savo iždą Rau- 
donams Kryžiui.

Vieneto vadė
Pirmininkės šio vieneto y- 

ra energingos ir ypatingai 
tinkamos savo pareigoje. O. 
Atkočiūnienė yra veikli Ci
ceras moterų tarpe. Ji turi 
nepaprastų gabumų rank
darbių srity, mezgime, siu
vime ir t. p. Ji net pasisiūlė 
teikt pamokas toms, kurios Į 
nemoka megzt ar siūt. Ku
beliūtė yra žinoma, kaipo 
uoli veikėja jaunimo tarpe. 
Dirba ir aukoja

Pirmas vieneto darbo su
sirinkimas įvyko 12 sausio. 
Į šį susirinkimą atsilankė 
beveik visos buvusios orga- 
nizatyviame susirinkime. Be 
jų, atėjo ir prisirašė dar 38 
narės. Tuo būdu, vienetas 
jau turi 96 nares, ir gali būt 
vienas iš didžiausių lietuvių

tarpe. Aukščiau minėtas Sew karais nuo 6:45 iki 9:15.
ing Circle pridavė $10, ir iš 
kitų dar gauta $6.50, taip, 
kad šv. Antano par. vieneto 
vardu įteikiama $16.50 auka 
Raudonam Kryžiui.

Tai graži pradžia gražiam 
darbui. Cicero vienetas gali 
būt pavyzdys visoms Chica
gos ir kitų kolonijų mote 
rims. Kiekvienoj parapijoj, 
kiekvienoj moterų draugi* 
joj, galėtų būt sudaromi vie
netai dirbt Amerikos Rau
donam Kryžiui. R. K.

Vakarinės mokyklos 
Chicagoj "

Iš Waahingtono autorite
tai nurodė lokalinėms išlai
dų tvarkymo valdžio* gru
pėms ir organams, kad lo
kaliniai taksai turi 
būt mažinami, nes žmo
nės verčiami mokėti

Įdidesnius federaliniu3 tak
sus. Šio nurodymo nepai
soma kaip visur kitur, taip 
ir Chicagoj ir visam Ccoa 
apskrity. Čia valdžios ov* 
ganai — Chicago miestas, 
mažinti išlaidas ir taksus, 
kad palengvinti žmonėms, 
bet dar daugiau taksus di
dina.

Šeši lokalinės valdžios or
ganai — Chicago miesto, 
mokyklų distriktas, sanita

rinis distriktas parkų dist
riktas, Cook apskritis ir 
apskrities miškelių distrik
tas užsimoję didinti savo iš
laidas šiais 1942 metais.

Chicago, sanitarinis dist
riktas, mokyklų boardas ir 
parkų distriktas jau priėmė 
bavo sąmatas. Numatyta 
apie pustrečio milijono dol. 
išlaidų daugiau negu 1911 
metais.

Likusieji du valdžios or
ganai dar ruošia savo išlai
dų sąmatas ir patirta, kad 
jos taip pat šiemet bus di
desnės.

Ir nebus nuostabu, jei šie
met taksų rata bus pakelta 
iki 10 dolerių.

“THAT LITTLE CAME” Iater-aaVl Cartaoa Co., I.T.—By B, Link
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Chicago Board of Educa- 
tion praneša, kad mieste 
atidaroma eil& vakarinių 
mokyklų augusiems, kntie 
nori pagilinti savo mokslą, 
arba kurie pageidauja išeiti 
pradžios ir vidurinės moky
klos kursus ir paskiau mok
slą tęsti kolegijose. Į vaka
rines mckyklas priimami ir 
tie, kurie nori išmokti ang
liškai kalbėti ir rašyti. Taip 
pat jaunimas pradėjus 16 
metų amžiaus, kuris nori to
liau mokintis, bet dienomis 
neturi progos tai siekti.

Šio mėnesio paskutinę sa
vaitę įvyks visų kliasų re
gistracija, o pamokos prasi
dės vasario pirmosios sąvai- 
tės pirmadienį. Pambkos 
įvyks kiekvienos savaitės 
pirmųjų keturių dienų va-

Aplikantai turi įsiregistruo
ti pas registrams mokyklų 
raštinėse. Lanką “junior” 
kolegijos ir high school kur
sus turi įmokėti po penkis 
dolerius.

Pamokos bus turimos šio
se mokyklose:
North Side

Lake View, 4015 N. Ash
land bvd.

Schurz, 3601 Milwaukee 
avė.

Walls, 936 N. Ashland 
avė.
South Side

Englewood, 6201 Stewart 
avė.

Fenger, 11220 WaUace gt
Phillips, 244 E. Pershing 

rd.
West Side

Austin, 231 N. Pine avė
Crane, 2245 W. Ja citra r 

bvd.

Padangų boardai 
skirstys automobilius

Chicagos ir apylinkių et 
tomobilių padangų paskirs 
tymo administratorius M. t 
F. Mulcahy pranešė, kaa 
naujų ir kitų automobilių 
paskirstymas pavestas as
tuoniems padangų paskfrs 
tymo boardams.

100 naujoku
Paskutinėmis keliomis 

dienomis Chicagoj karo )z; 
vynan priimtų 100 naujokų 

jjau išsiųsta į skirtą jiema 
apmokymo vietą.

CONRAD
Fotografas

Studiją {rengta pir 
.nog rūšies su mo
derniškomis užlal- 

l domi* Ir Holiywood 
' šviesomis. Darba- 
j Garantuotas.

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio - ENGlewood 5883 

Bez.: <■ ENGlewood 5840
^•Relieve s Distress from^

FEMALE
WEAKNESS

Kuria Padaro
Jum Pavargusias 
Ir Silpnas!

Al m tai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia gal- 
vaskaudj, nugar-
akaudj: kurios Jaučiasi nu-
sllpnėjuslos. nesmagios Ir t.t.
15.. priežasties mėnesinės Il
gos. surado tikrą palengvi
nimą vartodamos, l.ydla E. 
Pinkliam'^ Vegctahle Com- 
pound.
Reguliariai vartojant Plnk- 
ham'H Oompound palengvi
na skausmus, sustiprina svel-

. katą. Vertas PamėgOilmo.

Dėl Jūsų daugumos gražių linkėjimų ... iš
reikštų mūsų įstaigos “Grand Opening” 
Atidaryme Šeštadienį.

Dabar! Kadangi esam geriau susipažinę, 
matytomis vienas kfią dažniau. Taupy
mo ar Paskolos reikalais visuomet at
minkite Fairfield. Dar kartą nuošir
džiai dėkojam už Jūsų malonumą.

Pirkite VI. 8. DefeeuM Honda č'tnetol

FAIKG1EI.H SAVINOS 
S LOAN ASSOCIATION
Now loosMoni Cor. F.Ihmokoo, North 4 Damon Avta 

CHICAOO

■ctaMeked 1*01 Aueti over *3,000,000

Kuria šeimos židinį
Frank Stakiewicz — Ire- 

ne Paplauskas.
Frank P. Linkus — Jose

phine Zikas.
John Mazenis — Ursula 

Gegužis.
John T. Gudauskas — E. 

E. T. Pedersen.

IVOI K S1LOIO
1445 Weit 35* Street

/%»• Metės/ //■'es/itsMf

PHOTOGBAPm

X>WF~S1 POSS1BI F. PRICES

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P.M. 
STATION WHIP
152* MUerelca (T«P cf th« DUO

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
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"KONCERTO PROGRAMA - TAI MENISKAS 
ŠEDEVRAS!"

"Draugo" žvaigždės tikrai žibėjo, visų širdis 
vyliojo. - Ateitininkai graudino, Sasnausko 
choras džiugino, Stygietės širdis virpino, 
o Antifonalis linksmino. - Kapitonas 
Labanauskas - Lietuvos laivyno didvyris!
“Nieko nereikėjo pridėti 

ar atimti iš “Draugo’ prog
ramos, tai buvo meniškas 
šedevras!” Tokios buvo klau 
sytojų reakcijos iš praeito 
sekmadienio koncerto Sokol 
salėje.

Publika tik

įvertinti dainavimo gražu
mą ir harmoningumą.
Ateitininkai graudino 
Chicagos lietuvius

norėjo prv

Daug, daug Chicagos lie
tuvių susigraudino “Drau
go” koncerte, nes jie tikrai

' sugrįžo į tolimą Lietuvą sy- 
glausti kiekvieną artistą kju 8U Ateitininkų Sokėjais.

Šokėjų drabužių spalvingu
mas ir realumas, šokių grakš 
t ūmas, ir suktinių painumas 
taip paveikė koncerto daly-

j vius, kad nevienas susigrau- 
1 dino ir net tyliai verkė pri
simindami, kaip ir jie taip 
linksmai šoko laisvoje Lie
tuvoje ar jaunystės dieno
se.

Lucijai Piliponytei vado
vaujant, Ateitininkai davė 
“Draugo” koncertui daug 
gyvumo ir gilaus, nuošir
daus lietuviškumo. Dviem 
atvejais Ateitininkai sušo
ko “Klumpakojį”, “Kalvelį”, 
“Kubilą” ir “Voveraitę”. Pa
kartotinis numeris buvo L. 
Piliponytės ir Albino Renec- 
kio įscenizuotas “Suktinis.”

G. GIEDRAITIENE
Sekmad. koncerto žvaigž 

dė, Šv. Dovydo parap. var
gonininkė ir Becthoveno Ko
nservatorijos dainavimo mo
kytoja.

prie širdies, ji taip buvo pa
mylėjusi “Draugo” koncerto 
programą. Paskutinieji dnr. 
“Draugo” koncerto progra
mos aidai ilgai skambės žmo 
nių mintyse ir ilgai švais
tysis šokėjų lietuviški rūbai 
klausytojų svajonėse.

“Draugo” koncerto 
žvaigždės žibėjo!

Dvi “Draugo” koncerto 
Genovaitės galėjo bet kaip 
paveikti į klausytojų širdis. 
Tos dvi dainininkės sužavė
jo ir užbūrė kiekvieno širdį.

Pirmiausia Genovaitė Gie
draitienė dainavo “Mano ro
žė’', Kačanausko. Publika il
gai ir nuoširdžiai plojo ir 
neleido tęsti programos. Po 
antros dainos Villanelle, 
Dell’Acąua, klausytojai ne
nuilstamai prašė kitos dai
nos ir pakartotinis numeris 
tokį pat entuziazmą sukėlė.

Genovaitės Klevickaitės 
pirmas numeris “Oi grei
čiau, greičiau”, Šimkaus, nu
stebino publiką. Žmonės bu
vo girdėję Klevickaitę per 
bankietą, bet po visai tinka
mų sąlygų jos dainavimas 
buvo nepaprastai gerai at
liktas. Antras numeris “Me
nas ir meilė” sužadino tiek 
entuziazmo, kad jai reikėjo 
numerį pakartoti.

Genovaičių duetas buvo 
toks puikus, kad reik mu
zikos kritiko iki pilnumos

...
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G. KLEVICKAITĖ
Koncerto žvaigždė ir Sta- 

tion WHIP radio stoties dai
nininkė.

Komp. A. Pocius

Stygų Ansamblis. Stygų An
samblis begalo gražiai išla
vintas ir išrėdytas.

Stygų Ansamblio pirmieji 
trys numerai buvo įžanga į 
sėkmingo vakaro programą. 
Tie numeriai tuojau nusta
tė žmonių ūpą ir jie visi ži
nojo, kad jų laukta nepa
prasta programa.

Antifonalis choras yra ki
ta pažiba prof. Pociaus, ku
ris jį suorganizavo ir ku
riam vadovauja, šio choro 
dainos buvo labai skoningai

Įspūdingasis Sasnausko 
choras

Vienas įspūdingiausių nu
merių programoje buvo Sas
nausko choro dainavimas.
Tai yra galinga meno jėga, kad šiandien nėra laiko nei

parinktos ir visais atžvil
giais meniškai atliktos. An
tifonalis choras ilgai links
mino šv. Jurgio parapijos
žmones, tad Chicaga labai smagiai leido laiką

Didžioje salėje tuojau po 
koncerto užgriežė labai švel
niai Phil Palmer orkestras. 
Milžiniška publika šoko ir 

A pati-
nė salė buvo kupina kitokių 
pramogų. Ten buvo smagu 
sis Kuzmarskio orkestras, 
kuris išimtinai griežė lietu
viškas polkas ir suktinius.
Visuose kampuose girdėjosi . . . _. x t .... J, . . n renkasi j Lietuvių Auditon-maži koncertukai ir links- . * , ,
mūs dainavimaĮ. Visur ir 
visame vyravo nuoširdus 
linksmumas, pamiršimas kas 
dieninių pareigų.

Tuojau po koncerto prog
ramos, dalyviai buvo pavai
šinti ir visa kita publika 
prisidėjo prie bendros puo
tos ir ilgai, ilgai gardžiavo
si skaniu kugeliu, kopūstais, 
kilbasais ir alumi.

Dvyliktą valandą visi ne
noromis išsiskirstė į namus.

Cicero sę-gietės šį va
karę renkasi į pirmą 

i kursų vakarę

mu
X L. Vyčių choras šį va

karą lygiai aštuntą valandą

ją rengtis prie Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo iš
kilmių ir kitų įvykių. Visų 
choristų dalyvavimas būti
nas.

X Kun. dr. K. Rėklaitis, 
Tėvų Marijonų provincijo
las, praeitą sekmadienį dva
sinės pagalbos teikė šv. Juo
zapo bažnyčioj So. Chicago. 
Parapijonai labai džiaugiasi 
aukšto svečio atsilankymu 
jų bažnyčion.

Kazimierą Baužą, 432,

X P. Gudas, buvęs “Dan 
bininko” redaktorius ir 

Draugo” redakcijos narys, 
pastaruoju laiku pradėjo pa
sirodyti ir anglų spaudoje.
Praeitą šeštadienį Daily 
Times jis pareiškė savo min
tis, kaip pasauliui užtikrin
ti taiką ir demokratiją.

X E. Runelienė, 3331 So. 
Union Avė., jau nuo Naujų 
Metų guli lovoje, šiuo metu 
jaučiasi geriau. Kadangi yra 
darbšti draugijose, turi daug 
draugių, tai ir lankytojų su
silaukia daug.

X Justiųa Karpiūtė, West 
ville, III., veikėja, einanti 
vargonininkės pareigas lie
tuvių R. K. šv. Petro para
pijoj, nepraleidžia nei vieno 
“Draugo” koncerto. Užvaka
rykščiame koncerte dalyva
vo su savo jaunesniu broliu 
Antanu, tarnaujančiu U S

E. 87 PI., grįžtant iš darbo kariuomenėj. Koncerte daly-
vavo ir kita vestvilietė, se
niau gyv. Chicagoj — p-lė 
Vilkanskaitė.

X Sausio 25 d. Aušros 
Vartų parapijai didelė die- 
na — metinis bankietas, ku
ris apvainikuos praeitų me
tų sėkmingą darbuotę. Pa
rapijiečiai gavo gražius kvie 
timus su tikietais, už ku
riuos skubiai atsilygina, kad 
tokiu būdu palengvinti kle
bonui kun. J. Dambrauskui 
ir komitetui kuo sekmin-

automobilius sunkiai sužei
dė. Nuvežus į Burnside li
goninę rasta sulaužyti keli 
šonkauliai, galva ir kojos 
sužeistos.

X Frank Wizgard, savi
ninkas International Liųuor 
Store prie W. 63 tr So. Cali- 
fornia Avė., Chicagoj veda
mame vajuje bombonešiui 
nupirkti aukojo $100, o kitą 
šimtinę aukojo Am. Raud. 
Kryžiui. Ši įstaiga dažnai

dėkinga, kad gauna progos 
pasiklausyti tokios šaunios 
grupės koncertuose.
Labanauskas — Lietuvos 
laivyno didvyris

Vakaro didžiausias malo
numu* duvo paeiklausyti 
kap. Povilo Labanausico kal
bos. Jo kalba buvo begalo 
turininga, įdomi, visais at
žvilgiais patenkinanti. Kap.
Labanausko malonus būdas, 
išvaizda, didelis nuoširdu
mas, demokratiškumas, švel 
numas tikrai patraukė visų 
širdis, mintis ir lojalumą 
prie savęs.

Kam ne kam, bet prof. A.
Pociui reikia didelį pagyri
mą duoti už vadovavimą ir 
sutvarkymą tokios meninės 
programos. Jo didelių' pasi- 
aukavimas, darbštumas ir 
nuoširdumas katalikiškai 
spaudai ir mylėjimas fcetu-
viško meno padarė toki pa-| ~ Metinis M- S‘ 2roa kP' 

susirinkimas įvyko sausio 
12 d. Pirm. K. Sriubienė, 
pasakius trumpą kalbą ir 
palinkėjus naujai valdybai 
energiškai darbuotis, pave
dė vietą naujai pirm. H. 
Statkienei, kuri pasižadėjo 
darbuotis pagal išgalės 
Są-gos labui.

Statkienė nors čia gimusi, 
be gražiai vartoja lietuvių 
kalbą. Narės džiaugiasi ga
vusios taip gabią pirm. ir 
pasižadėjo sutartinai ją 
remti.

Užsibrėžta šių metų vei
kla. Nutarta rengti “bun
co party” kovo 12 d. parap. 
salėje. Taip gi rengiamas 
senos valdybos, ir narių įsi- 
rašisių į kuopą praėjusiais 
metais pagerbtuvių vakarė
lis, sausio 27 d., moderniš
koj parap. virtuvėj.

Kas met kp. turi taip va
dinamus kursus. Pasimoki
nama rankdarbių, padisku- 
suojama bendri, šeimininkių 
reikalai ir pažaidžiama. Pir 
mutinį kursų vakarą pa
kvietė pirm. H. Statkienė, 
1412 So. 49 Avė., Cicero. 
Sausio 20 d. narės kviečia
mos nesivėluoti ir skaitliu 
gai susirinkti. Vajaus pro
ga, ųutarta varyti agitaciją, 
kad gavus naujų narių ir 
laimėjus Centro dovanas.

Fin. rašt. B. Jakaitienės 
pranešimu, 2-rtt Ikp. praėju 
siais metais buvo laiminga; 
gauta keletąs gabių naujų 
narių ir neturėta nei vie
nos ligonės. Įgaliotos B. 
Jakaitienė ir B. Tumavičie- 
nė pasveikinti są-tes susi 
laukusias naujų šeimos na
rių, t. y. M. Druktenienę ir 
Kay-Kakanauskienę.

vydėtiną laimėjimą.

"DRAUGAS" NIEKAD TOKIO GERO KONCERTO 
NEBUVO SURENGĘS", TAIP KALBĖJO MILŽINIŠKA 
PUBLIKA APIE SEKMADIENIO VAKARĄ!

Dalyvavo teisėjas Zūris,kons. Daužvardis, 
septyni automobiliai iš Indiana ir daugybė 
iš Wisc. ir kitur. - Kun. A. Briška ir Brighton 
Parkas aukoja $25.00 koncertui!

garsinasi “Drauge.” Lietu 
viai tavernininkai, remkit ’ «iaU8iai Prirengti, nes ti
są vuosius. .kimasi, kad į bankietą pri

važiuos daug ir svečių iš vi-

“Taip, sveikinam “Drau
go” administraciją! “Drau
gas” niekad nebuvo tokio 
gero koncerto surengęs savo 
istorijoje!” Taip, kalbėjo vi
si “Draugo”' koncerto daly
viai! Visoje Chicagoje buvo 
daug didelių parengimų, bet 
milžiniška publika susirinko 
į “Draugo” koncertą Sokol 
salėje, sekmadienį, sausio 18 
d. Tai vėl “Draugas” rašo 
rekordinę dieną savo istori
joje. Kaip didelis pasiseki
mas buvo “Draugo” sidabri
nio jubiliejaus bankietas, 
taip pat ir praeito sekma
dienio vakaras buvo žavė
tinas pasisekimas.

Svečių iš visur

“Draugo’* koncerte buvo 
tiek daug garbingų svečių,

rijos rektorium kun. A. B. 
C. Jagminu, MllC., kun. S. 
Petrausku,, kun. E. Abranja- 
vičiu, kun. A. Mažukna, kun.
K. Bičkausku. J. Nau-

kun. Liūbausku ir ki-

Chicagos lietuvių tarpe ir 
šis didelis choras gali išaug
ti į milžinišką jėgą, kuris 
lengvai galės konkuruoti su 
bet kuriais chorais Chica- 
goję. Jo du numeriai “Pasa
kyk mergele”, Žilevičiaus, ir 
“Iš rytų šalelės”, Švedo, bu
vo meisteriškai atlikti. O 
trečiam numerui “Romany 
Life” atėjo į talką G. Gied
raitienė, kaipo solistė. Tas 
paskutinis numeris buvo Į 
taip gražiai atliktas, kad i 
publika pakartotinai prašė 
vėl dainuoti.

Pianu Sasnausko chorui

vietos visus suminėti. Daly
vavo teisėjas Jonas T. Zū- 
ris su žmona, konsulas P. 
Daužvardis su žmona, Juo
zas Budrikas su žmona, kap. 
Povilas Labanauskas, prof. 
Pakštas, visi “Draugo” re
daktoriai, dr. Poška, dr. 
Kirstuk, dr. Atkočiūnas, dr. 
Račkus ir visa eilė kitų pro
fesionalų, biznierių ir nuo
širdžių “Draugo” prietelių.

Chicago ir apylinkės dva
siškąja turėjo pilną savo re
prezentaciją, pradedant 
TT. Marijonų provincijolu 
gerb. kun. dr. K. Rėklaičiu,

Kun. Ant. Briška, kurs per 
koncertą įteikė “Draugui” 
brightonparkiečių $25.00 au
ką.

akompanavo Ona Metrikie-1MIC, provinci<)iu kun 
nė, o chorui dirigavo prof. j Mačiulioniu, Kunigų Vie

nybės pirmininku Chicagos 
Prov. kun. J. Paškausku, 
kun. A. Briška, kun. J. šau 
linsku, kun. J. Dambrausku,

Pocius.

Vakaro surprizai
Dideliu vakaro surprizu 

buvo Antifonalis choras ir MIC., TT. Marijonų semina- mų,

Iš Gary, Ind., atvyko net 
septyni automobiliai. Keno- 
sha atstovai, Indiana Harbor 
prieteliai, Westville “Drau- 
giečiai” ir Spring Valley rė
mėjai. Taip, visa Chicagos 
apylinkė atvyko pasilinks
minti “Draugo” koncerte.
Po koncerto buvo 
kiti koncertai

“Draugo” koncertas laiku 
prasidėjo. Tai kitas nepa
prastas rekordas, nes pa
prastai mūsų koncertai ir 
kitokie parengimai neprasi
deda laiku. Programa tęsė 
ai,tik dvi valandas ir pen
kiolika minutų. Nebuvo jo
kių susitrukdymų, prasitęs!-

X Kun. Julius Grinius šį 
vakarą atvyks į Liet. Vy
čių choro susirinkimą, kurs 
bus Lietuvių Auditorijos 
mažojoj salėj, 3131 So. Hals
ted str. Dainininkai kviečia
mi atvykti ir prisidėti prie 
choro.

X Dr. Aleks. J. Jovaišas, 
brightonparkietis; kuris

sos Chicagos.
X Sylvia Sabonytė-McEL 

roy, žinoma pianistė, antra
dienį, sausio 20 d. 7:30 vai. 
vakare, Kimball Hali, bus 
viena tarp vienuolikos kon- 
testančių Adult Edrucation 
Council Addition konteste 
geriausiai pianistei išrinkti. 
Lapkr. 30 d., pr. metų, iš

prieš 5 metup įstojo į mūsų; itot0 geriauslų piani8čių iš-
kariuomenės gydytojų štabo 
narius ir tas pareigas ėjo 
Pittsburghe, Virginijoj ir ki 
tose valstijose, šiomis die
nomis atkeltas Chicagon ir 
su šeima apsigyveno Mar- 
ąuette Parke.

X Sasnausko vardo vyrų 
choras, po “Draugo” koncer
to, vėl atidaro duris nau 
jiems nariams. Norintieji į-' 
sirašyti, prašomi susižinoti’ 
su komp. A. Pocium (Vic 
tory 1404), kuris perstatyk 
pirmam choro susirinkime.

X Pas Albiną Zagūnienę,
6727 So. Rockwell, Moterų 
Sąjungos 67 kuopos iždinin
kę, pereitą trečiadienį vie
šėjo Alb. Poškienė, Elena 
Daunorienė, Mar. Paulienė ir 
C. Adams kuopos knygų per
žiūrėjimo darbui. Zagūnienė 
visas gražiai pavaišino.

rinkta 11, o jų tarpe ir Syl
via. Antradienį iš tų 11 bus 
išrinktos keturios geriau
sios, o šių “finai” bus kovo 
13, Orchestra Hali. Teisėjai 
yra žymiausi piano profeso
riai.

WHOLESALE
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